
 חמוריםמפר404
 על והסכיטו השניים ועמדו ושכחוה בירם הלכה היתה כך לוי ר' בשם בון בריוסי
 כמו מתקיים הוא סוף עליו נפשם נותנים דין שבית דגר שכל ללמדך הראשוניםדעת

 מכם הוא רק דבר לא כי טז( לב )דברים מנא דטר כי ואתיא טסיני לטשהשנאסר
 הוא אימתי חיכם הוא כי שם( )שם בו יניעים אתם שאין למה מכם הוא רקואם
 שלא אע"פ שמים בצרכי כחו בכל יעסוק אדם הרי בו יניעיס שאתם בשעהחייכם
 ירו: על תתקיים כאילו עליו ומעלין תתקיים ימים אחר מחשבתו מתקיימתתהא

 אלהים עובד בין לרשע צדיק בין וראיתם ושבתם יח( ג )מלאכי כתיבתתתתעב.
 טרח אחד המצוה לקיים שעסקו שמם הרי עבדו לאלאשר

 ובאנס טורח בלא לו נזרסנה ואחד אלהים עובד זהו שעשה ער הרבה מממונווהוציא
 : צדיקזהו

 שם וכשהגיע שם והלך הרבה טסמונו והוציא שבויים לפדות "לך אחדתתתתענ
 בלא ופראם אחד שבא עד שם לבא הספיק לא נדוליםבסרחים

 אלהים עובר זהו נדול זכותו יותר משלו והוציא הרבה שטרח זה הרי וממוןפורח
 אחר שררף אחד הרי צדיק זהו טורח כלא ממון במעט או מטון בלי שפראןואותו
 ולא אדם מבקש היה ואחד הרודף מצאהו ולא נחבא והנרדף שלופה בחרבתבירו
 וחתך נו תלויה הנשמה שאין טאבריו אהד או ירו להתוך כדי לתופשו אלאלהורנו
 להרוג שהשב אותו יותר נענש ]ע"ב[ הבא בעולם שמים בידי כי לך דע אחד אברלו
 ונגמרה אחריו רדף שהרי למעשה מצרפה אינה רעה טחשבה )א( אמרו לא זהועל

 : להרוגמהשבתו
 אל טרע וסור הי את ירא בעיניך חכם תהי אל ז( נ )משלי כתיבתתתתעד,6(

 לנך שלי לתקלה לבא יכול זכות אותו אעשה אםתאמר
 יהא לא הגון שאינו דבר אותו אעשה לא אם יאסר לא וכן זכות אותו אעשהלא

 ונכשלו: תקנתם יהיה לא לאדוניה יעורו לא אם חשבו ואביתר יואב )א( שהריתקנתי

 צדקה. ענייני כתוב כאןנם
 משוח יטמא טומאה לעניין שהרי להחיותו קודם לו צריכין שהרבים כל )א(תתתתעה.

 לסגן: קודם מלחמה משוח להחיותו אבל סגן יפמא ואלמלחמה
 ]כסות אנטיגנום ר' בשם לוי[ בן יהושע ]ר' דמור אמר )א( בירושלמיתתתתעו.

 להיי קורמת חבר אשת כסות הארץ[ עם וחיי חבראשת
 אכל הכר בהיי הבר אשת נסות אלא אמרו לא חבר של כבודו ספני הארץעם
 עומדין ואביו ורבו ואמו הוא קודם שלהחיות אותו לכסות וזה להחיות זה . . היה.אס

 וטובה כחבר חבר כשאשת דוקא לאביו ורבו לרבו ואסו לאביו קודם הואבשביה
 ודוקא הארץ עם לחיי קודמת חבר אשת כסות אז לטובים וטובה לבעלה וטובהלמקום
 קודם: הארץ עם חיי להתקשט אבל הכסות בלא איפשר שאי לכסות שצריכהמה

 מסמסר9"ע. ס" לקפן וכפול ממלכ"מ. עשן מנפל מקפ"66(

 ב'. ל"מ קרושין )6(רזרזיזרזעג.
 ז'. א' א' מלכים "(תתתתעד.
 ע"ש, א' י"ג הוריות )6(תתתתעה.

 ח"ד. פ"נ שם )6(תןתרזרזעך.
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405 חמידיממפר

 לי שיתנו טרחקים לארץ תכתוב בכתב אהד לרב ושלח עני היה ראובןתתתתעז.
 אמר לך נם שיתנו אכתוב תחפוץ אם אחר לעני הרב אמרצדקה

 תכתוב אל לכך פופ יחורי והוא תחילה לך שביקש עני לאותו שימעטו ספני יתכןלא
 : נול כאלו הדין את לירן עתיד לחצירו עושה שאדם חסרון של גרסות כל לי. שיתתעתה

 ויתנו ריוח לחצי ילוו הבסף זה ונחס אחר ממקום כסף נשלח לאחדתתתתעח."(
 רצה לא פלוני ואותו לעניים אחריו חייו ימי כל לפלוניהריוח

 ואומרים העניים יודעים וככר אותנו כוזל פלוני ואומרים לעניים נודע כבר אמרלקבל
 מריוח לצפות ולא ביד מעפ לי יתן שרוצה סי לעניים שיתנו כדי פלוני ימותמתי
 חושש יהיה לא הרבה יהיה והריוח הרבה והכסף אחרים לעמים יוודע לא אםאבל
 הרי ויתמרנס הריוח לו שיחן טוב עני כשיש המחכוין יתן מיד שאדם המובחרומןנ(

 : ריוח עבור להלוותטוב
 שיהיה למי לתת ליפרין עשרים נדרתי לו אמר חכם אצל בא אחדר~ר~תתעט.

 שיבא ער במעות להרויה אוכל אם אני ושואל צריק בעינינראה
 אתה אטור לו אמר זה כרכרי ואמר אחר בא כן. לו אמר לו ואתן סוס אדםשום

 אסר אילו כרברי לו ושאל שלישי בא בהם תרויח אל בידך מונחים יהא אלאלהרויח
 שישמרו שבעירך לצדיקים מירך חתנם או פוטים עניים שתמצא לטקום מיד הביאםלו

 ררכים בשלשה הולכים דבריך תלמידיו לו אמרו טובים עניים לידם שיבאו עדאותם
 פובים עניים לידו כשיבאו יודע ואני צדיק שהוא למי כי להם אמר דבריך חלקתלמה
 אמרתי לכך להם מיד ויתנם בידו המעות יעכב לא שלו ריוח שבשביל יודעאני
 אתה אסור שאמר לאותו שלו. אלא יקח לא שירויח מה שכל נאמן והוא בהםתרויח
 ירויח ואם בהם ירויח לא אם להם שיתנם עניים יבאו ואם הוא נאמן כי ידעתילהרויח
 עשיר כך כל שאינו ועור טובים יותר שיבאו עד אטתין יאמר עניים לו יבא אםבהם
 מידך תסירם שאמרתי ולאותו טובים. עניים כשיבאו המעות מזומנים לו יהיו לאשמא
 יוכל אם ועוד פובים עניים מזומנים לעירו קרוב ועוד בידו לעכבם נאמן שאינוסיד
 )משלי כרכתיב בירו לעכבם אין רחוק למקום הם אפילו פובים ליד לשלוחארם
 שאמרו וטה אחרת, לעיר שיתן בעירו טובים עניים אין אם והמד צדקה רודף כא(כא

 הוא: אחר עניין עני מעשר)א(
 לצרקה נתן לא ואח"כ ליטרים כמה כסף לצדקה לתת נדר אחד קג"ב[ ]יףתתתתף.

 עני ונעשה כסף באותו הרבה והרויח שנים כמה עינבאלא
 ליהנות לקחת אוכל אם מנכסיי ירדתי ושאני כיון לחכם ואמר מנכסיו וירד היהודיאותו
 תלמידיו לחכם ואמרו מידך אותו נחתה שלא כיון לקחת תוכל לא ליה אמר כסףמאותו
 לתת נאמן צדיק ליד מידו נתן כשנדר אילו להם אמר צריך שהוא כיון יקח לאלמה
 נדר אבל מאחרים קיים הוא אם כסף מאותו להחזיקו ראוי עני שנתנו מי ונעשהלעניים
 וכל נשכר חוטא נמצא יהנה שהוא אומר אם נתנו שלא שעיכבו וחטא מידו נתןולא
 לעניים לתת ויתנם מהם זה יהנה לא לכך מידו יתן ולא ואקח עני אהיה שמא יחשובארם

 לטובים: שיחלקום לנאמנים יתנם אוטובים
 במסכת ואמרו הרבה צדקה של סמון בידו שהיה אחד נאיש מעשה ג(תתתתפא.

 והפסידה עמו הצדקה האיש והביא וכו' מרויחין אין )א(שקלים
 חחכ3"י. ג( סמכ3"ג. 3( חסל3"נ.6(

 י"ג. כ"1 דברים ושבעו גשעריר 1אכל1 שכתוב י"ל )6(תתתתעט.

 אגל עניים, געל ולא הקרש בשי משתכרין אין ב': ק"ו 1בכת1כות ח"ג פ"ר )6(תתתתפא.
 כרבית. צדקה משת להלוות שמותר רכ"כ סי' מוהרש"לנתב
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 חמידימספר406
 טזרעו הלכו דרכים כאותן שנים ואחר העיר טזקני שאל ולא שלו פשיעה והיהונאבדה

 ומתו: ונהרגוונכשלו
 רחמים אדם יבקש שמתיך ולא נכרי פיך ולא זר יהללך ב( בז )משלי כתיבתתתתפב.

 עשיר אחד וראה עשיר היה אחד נסיון לידי הקב"ה יביאנושלא
 באותו ששלחו ונעשה עניים ונעשו ריוח לחצי להרויח טובים אדם בני ביד מטונושנתן
 עשו מה ראה עשיר לאותו שלו שהממון אותו ואמר וישלטו שירויחו עד לצורכםממון
 את תדין אל החכם לו אמר כהם עושה ה.יתי לא לעולם העשיר אמר טובים אותםלי

 עשה שהעש.ר עד מרובה זמן היה לא עצמך, את להלל לך קל למקומו שתניע עדחכירך
 עצמו את אדם ישבה שלא לך מנסה הקב"ה בזה כיוצא על החכם אמר מהם ברעיותר
 נפשו למלא יגנוב כי לכנב יבוזו לא ל( ו )שם וכתיב )א( הקב"ה אותו ינסה שלאויבקש

 : וט' לי תתן אל ועשר ראש ח( ל )שם .וכתיב ירעבכי
 פיך על וכך כך לתת לי ואמר לעולמו הלך פלוני לחכם אמר אחד 6(תתתתפג.

 טוב אם טוסים שהם ופלוני לפלוני אתן אתן, למי סוגיםלעניים
 בממון מעליך להקל רוצה ואתה לקרוביך לתת רניל הייתה אתה אם החכם לו אמרבעיניך
 שאתה שנמצא לתת הוא עון כי דע עשיר ואתה לעולמו כשהלך לצדקה שנתן פלונישל
 ואם להם נחלוק הרי רניל שהיית מה לקרוביך מלתת תמעפ לא אתה ואם לענייםטזל

 להם: נחלוק לאלאו
 אמר רבה מצוה שיהא אתן למי תחשוב לחכם ואמר כסף לו היה אחד 3(תתתתפד.

 כן ואמר בלבו וגמר וטובים עניים שהם ופלוני לפלוני החנםלו
 אטרת שאתמול לאותם ממעט היית אם אחד עני יש לו אמר החכם לפני בא למחריהיה
 אל נמרחה וכבר לך שאמרתי מאותם טוב יותר שאינו כיון לו אמר לאחר גם שניתןכרי

 לאלה: תמעפ ואל לו תן אחרים מעות לך יש אם אלא לאלהתטעפ
 שלוחו שחזר וקודם צדקה לו לשלוח שלוחו לקהילות שלח אחד רב "תתתתפה.

 לאביך ששלחו מה ליורש הזקן לו אמר יורש לרב והיה הרבמת
 אביך ליד בא הכסף כאילו ותחשוב חונותיו תפרע אביך שחייב מה ושלם )א( הכסףקח

 להם: תן לכן מפרנסם היה חי היה אם ותדע חיכעודנו
 אתנם מאשר משלכם מאתכם תרומה מאתכם קחו ה( לה )שמות כתיבתתתתפו.

 לשמעון אין )א( לו שילם לא ועדיין לשמעון חייב ראובן אםלמעוטי
 היה ואם עושה מצוה לעני שמלוה עשיר ועוד מאתכם נאמר לכך חוב אותולהקדיש

 תרומה: מאתכם קחו אמר לכך בעצירה הבאה מצוה נמצא העני שביד מהמקדיש
 אמרו לו לפרוע דוחקו והיה לשהוק שחפץ שידע לעני מעות הלוה אחדתתתתפז.

 ססכל"1. ג( ספל3"1. 3( ססנ3"ס.6(

 יבוזו לא ההמון שהרי וזה האמת בחלוף דברים בכמה מסכימים אותם רואיםאנו שהרי ההמון הסכמת אחרי להמשך ראוי אין פכ"ג: ג' מאטר בעקרים כתוב )6(תתתתפב.
 האמת, לפי כן ואיט מגונה עלתי אצלם מוסכם וזהו ל' וי משל' ירעב כי נפשו למלא יגטב כילגנג

 ט'. שבעתים 'שלם נמצא אםאב%
 אב דככוד עשה מצות טשום מקום מכל סק"א: קיז ~IO'D משפט חושן בסמ"ע )6(תתתתפה.

 את יירשו והם ישלם ולא רשע לוה נכלל שיהא לאביהם הוא שגנאי בו ישואם
 אביהם הניח כשלא אבל שהניח ממח חוכו וישלמו אביהם את יכבדו אלא וחח ויאכ~הוממוט

 ואמם. אביהם של בממון שקא שהש ואם אב כבור מצות בה איןכלוט
 תרומה מאתנם קחו א': קצ"ח ויקהל ובזהר א', י"ג קמא בכא ישמעאל כרי )6(רןרזיוי~פי.

 המקדיש היה שאם תשל"ח סי' ח"ב הרדב"ז וכתב מנגיבה, זלא מגזל ולא pp'yQולא
 שצריך ס"ז רמ"ח סי' ביו"ד הרמ"א פסק והקדישו חוב שטר לו היה ואם הקדש, הקדשו מרעשניב

 שם. בש"ך ושיו גהדיוט נמו ומסירהכתיגה
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 ומצוה מעותיי הלויתי לחוטא לא אמר כנושה לו תהיה לא כר( כב )שמות כתיב והלאלו
 : מידו שאקו"ם עושהאני

 עד אתן לא ואם לי תלוה עשיר שהיה לשמעון ואמר עני שהיה ראובןתתתתפח.
 רואה ושטעון הזמן ובא לך ואפרע כזול הפצי אמכור זמןאותו

 תמהר אל לראובן שמעון יאמר לשמעון ]ע"ב[ שישלם כדי בזול חפציו ראובןשסוכר
 כאילו בזול שמוכר מה כנושה לו תהיה לא לו שישים בשביל שמכר אע"פ בזוללמכור

 : לוהפסיד
 חפץ  לאישו  צריך  היה ושמעון כזול אותו שקנה אהד הפץ היה יאוכן כידתתתתפט,

 חצי לי תתן  אס ראובן ואמר בארבעים אותו קנה אם ראובןשביר
 משום בו שיש יודע אני יאמר אם או אונאה משום בהם שאין בדברים לך אמכרנוליטרא
 אלא למוכרו חפץ איני אלאאונאה

 ליטרא חצי שאותה )א( רוצה ואני זה לי שתמחוי
 טתן והגילה  אחר  שמוך  כמו וה  אין זכות לי ויהא עני שהוא לפלוני לעמים אותהתתן

 עשיר: הקונה אםלעני
 ובדין נגבים עניים יהיו שלא כדי להם ולהלוות לעניים לתת הקב"ה צוהתתתתץ.

 פעמים כי תורה ירעה אלא לו לתת אם כי לעני להלוות שלאהוא
 לא העני כך מתבייש שאינו לעשיר עשיר כדרך הלואה ררך אבל לקבל הארםמתבייש
 מקבל אתה הרי לזמר המתקוטט.ם לנימם כי שאפרע עד ואטרח אעמול ואומריתבייש
 הרי בריבית מלוה היה ואם אפרע אומר לוה אבל מתבייש לכך הרבה לך ויש הצדקהמן
 ל( ו )משלי וכתיב לבריות אצפרך ולא ואנוול שאנטב מומכ הנשך אקח אנה אומרהעני
 :  ירך את תפתח  פתח יא( סו לדברים רבית בלא לו תלוה לכן יגנוב כי לגנב יבוזולא

 משמעון ביקש צריק ראובן המתנה מן טובה הלוואה )א( פעמים ישתתתתצא.6(
 אני במתנה לו אמר לו כשהלווה סיר שמעון בא מעות לולהלוות

  שטוב נמצא  יו  להלוות  לשמעון  לשאלעור ראובן ונכלם בוש היה ואילך מכאן לךנותן
 דל: אל משכיל אשרי ב( מא )תהלום זהו לו נתנם שלא לוהיה
  ועוןג(  חטא  בקא הקב"ה  לו  שיורמן  הארם ויבקש צרכיו לבל נוזר הקב"התתתתצב."(

 כו( 1 למשלי שנאי זונות וכן בעון וצרכם מזונותם כל ליסטיםכי
 נגזר הנה בצרקה לצדיק מחשכותיהם לפי צורכיהם הרי לחם ככר ער זונה אשהבעד
  וכן  צון  ובלא  ובויון  וכלימה בושת ובלא טרחו כלא לידו שיבא ויתפלל יחיה כמהלאדם
  אומן היא ואם  לצרקה  שיחשבנה  תעשה הקב"ה בעכור תקן  ואם צרכיו, כל וכןזיוונין
 לו לתת ניפצתה אם לקנות חפץ שום רוצה אם כיצד לעולם יתבייש שלא לו לתתתונל
 ללנות חפצו מה תעקור  ואתה בזול לקנות  ששואל דבר לו ומכור אליו לך פשיטיםעשרים
 חפץ שום מוכר אם או עשרים  שירויח  לסוברו מיר  שיכיל  שרג~לותי מה כפי לוותסבור
 ואהבת יח( יפ )ויקרא וקיימתה עמו שעשיתה החסר נעצמו ידע לא אז ביוקר ממנותקנה
 )שופטים שנאמר פניך יצהילו לבא ולעתיד פניו הצהלתה אלא ביישתו שלא כמוךלרעך

 בגברתו: השמש כצאת ואוהביו לא(ה
  ישיים  צריה  לתת  ארם  בא אם מצדקה הרחוקים יב( סו )ישעיה כתיבתתתתצג.

 העניים: יתביישו שלא כרי ארם שם  ימצא NSW  הארם  יוהראו
 Y/u. נ( מתיב"מ.6(

 שאמרו כמו דינרין מאה היא הליטרא כי החפץ בעד שיקבל מה גל ר"ל )6(תתתתפט.
 רמג"ם ועוין זוזים, פירוש זינין, מאה עגדא ליטרא וכמה יו"ד: פרק תחמזתגירזשלמי

 לטר. ערך וערוך כ"ז סי' הריב"ש ותשוטה ומזיק חובל מה'פ"נ
 סוגה ויעוין ממנו. טוב והמקה גרבה עליו תבא צרקה השתן פמ"א: כאדר"נ )"(תתתתצא.

 ה"א. פ"א פאה וירושלמי נ'מ"ט
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 אמידיםטפר408
 ילבין שלבסוף שטעון ויודע ללוי מעות אלה תן לשמעון שאמר ראובןתתתתצר.

 שמעון יאמר וכך בך לו עשיתי אני לו שיאמר לוי פניראובן
 פלוני איש ללוי יאטר ראובן ימאן ואם זכות לך שיהא צרע שאני למי אתן אנילראובן
 פני להלבין רגיל הוא תאמר שלא לך ואתן אקבל תחפוץ אם מעות לך לשלוהרוצה

 ראובן: לו שאמר כמו ללוי שמעון יתן אז ימאן לאואם
 מעות מידי ליקח אתה וצריך אתה שחכם יודע אני לשמעון שאמר ראובןיזיזיזתצה,

 וצריך צדיק קרוב לראובן ויש וצריך צדיק לך הנראה לאדםליחן
 לאחד ואם לו כמחוייב ראובן שהרי ראובן של לקרובו יתן )א( אחר ממקום עזר לוואין
 לאחר יתן לו שנותנין לו שיש שמעון של קרובו או ראובן של קרובו מהם קנ"ג[]דף
 לו שאין לאותו שיתן מוטב לו שנותנין לאותו וציתן כך כל וכות אין כי עזר לושאין

 טסייעים: לו שאין כיון כך כל צדיק ואינו יודע כך כל שאינו אע"פעזר
 או תורה מפר לכתוב לסופר אתנם מעות בידי יש הנה אדם ישאלך אם 6(תתתתצו,

 )שם אטר ישעיה לו אמור מלכושים להם שאין טובים לענייםאתנם
 וכסיתו: ערם תראה כי ז(נח

 שאני כיון לו שלח וכן מצוה בו שיעשה סג חפץ לשמעון שלח ראובןתתתתצז,
 ממני יותר מצוה בו תעשה החפץ זה לך יהיה אם שאתה בךיודע

 מצוה יעשה לא שהוא לו יתן שלא החכם אמר החפץ לו לתת משמעון וביקש לויובא
 היה אם כמוך מצוה בו עושה היה לוי אם אפילו ועוד לך נתן כן מנת ועלכטוך
 שאתה ער לחכם לוי אמר כגול הוא הרי לך נותנו היה לא ללוי שחתנהו יודעראובן
 חפץ אותו לי לתת רצה  שמעון  הנה לך אומר אני לי יתן שלא לואומר
 אצלך כנול היה הרי טקכלו ri~sn אם החכם לו אמר כנחל אתה הרי אותו שמנעתוכיון

 )בראשית שמעון ואת ראובן את גזלת כאילו הרי לך לתת ברצונו היה לאששמעון
 מחטוא: אותך אנכי נם ואחשך ו(כ

תתתתצח~
 מצות בעכור מוציא ושמעון עני שהוא שמעון את יאה כאונן שאילה.

 או להם ונתן וקנה אתרוג לקהל היה שלא כנון אחרים~כות
 כלום: לו נותן היה לא כך על מעותיו טפזר שמעון שהיה ראובן יודע היה ואם בוכיוצא

 הרי אחרים לזכות קודם כן לעשות נוהנ היה שמעון אם תשובה. לתתתתצט.
 כן נהג לא אם אכל חושש אינו לו נותן כשראובןנם

 יתן: לאקודם
 אחר לצדיק לתת יכול הוא לו נתנו ולכך צדיק שהוא לראובן נותנין אםתתתתק.

 כיתו: לבני שיתן מנת על נותן  והניתן )א( לרעים ולא לו שנתנומזה
 פסל עשה מיכה שהרי ממנו מקבלים )א( לעניים לצדקה שנתן משומדתתתתקא.

 ימיו: והאריכו ושבים לעוברים מצוייה ופתו)ב(
 עני אתה לחכם אמרו אחר לרב טרופה מתנה ליתן רצה /אחר משומדתר!תתקב.

 אמר אחאב ממעודת נהנה אליהו והלא ממנו מקבל אינךלמה
 מטבחיא מכית לוקחים העורבים היו לא אם עורבים ידי על פרנסתו הביא הקרהלהם

 פירנס מי מזונות לקהת אנה לו אומר והיה לאחאב אליהו נראה שכבר ולאחרדאחאב
 סלג"ס. ג( ססלג"ו. נ( פסל"*.6(

- -
 שם. ומ"ש תתתתקפ"ב סימן רקמן עחו )6(תתתתק, עש 1"(תתתתצה.
 ב/ A"p סנהדרין )ג( המומר. מן צרקה דמקב~ן מ"ג רנ"ג סי' ביו"ד פסק כן )6(תר!תתקא.
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409 אמידיםספר

 מנית לי הביאו העורבים ואטר סטיתה היה צרפית שבכית יורע היה אםאותך
 ולא והבשר הלחם לוקחים שהעורבים תמיהים' שהיו היה שאמת וירע שלךמטבחיים
 תועבה רשעים זבח כז( כא )משלי שכתוב כיון החכם ואמר שפירנסו אדם שוםיחשוד
 קרבנות טקבלין אבל באומות ולא חלקתי בכם מנם יקריב כי ארם נ( א )ויקראוכתיב
 לאכול שלא  האלהים לאיש שצוה ומצינו )א( חולין בשחיטת כדאיתא וכו' הגויםמן
 : דבר שום המשומד מן אקבל לא לכך שאכל על האריה והכהו נשתמרו וסייחו ירבעםכי

 מאחיו טוב שהוא מהמת ולא מאחיו יותר אחד בנו את אוהב אדם אםתתתתקג,
 אם אבל טאחיו נחלה יותר לו יתן אל )א( ביותר אוהבו לבואלא

 הנורא רצון עושה הוא כי יותר לו לתת יכול אחיו ידיעת בלא מאחיו יותר טובהוא
 לו: ירבה ולכך יותר צדקה ויתן מכולםיותר

 ולא לרשע מזונות נותן והיה ורשע צדיק בנים שני לו היו לאחדתתתתקד.
 אצא לא מספיקני שאתה זמן כל אומר היה הרשע כילצדיק

 זה ועל הצריק בנך על אלא הרשע על תחמול לא לו אסרו ואחרים רעהלתרבות
 לפסל  כהן  יהא שלא כדי האוצרות על  שבואל  מינה דוד )א( ושלטה דודהלוקים

 לקרמותו: והזר הסירו ושלמה )ב(מיכה
 והחזק חזור פעמים והמש ארבע ]ע"ב[ אפילו בו החזקת אם דמניין )א(תתתתקה,

 מפסירו אתה אפילו יכול בו והחנקת לה( כה )שם ת"לבו
 לעוברי מסייע לו נותן אם אביו הוא אם ואפילו עמך שם( )שם ת"ל רעהלתרבות
 שהוא טעות לו באים אחר וטצד לאכול לו נותן ואפילו נורם שהוא לפי הואעכירה

 : רעה לתרבותנותן
 מהוגנים שאינם לאנשים ממונו מהנה היה עשיר ראובן לחנם שאלותתתתקו.6(

 לו אשר כל היה אז למובים מהנה היה אם לו אמרוומצליח
 וכשהיה טנכסיו יורר ראובן  והיה צדיקים לטובים מהנה והיה  להם שמע יותרמצליח
 עשיר יש כי יותר תתמהו עוד החכם להם אמר טוצלחים נכסיו היו לרעיםנותן

 יעשה שלא כדי מטנו נפרעין סיד עוולה מעט עושה וכשאחר יצליח עוולהכשעושה
 יצליה רעה וכשיעשה נכסיו ויתטעטו טעשיו ירדו טיבה כשיעשה רע לארם אבליותר
 שהצדיק בעיניו רע בטובתו חפץ אינו שהקב"ה לפי ראובן כך רעה יותר שיעשהכדי
 וכשעושה צריק של הנאתו זכות לו יעטור שלא כרי מנכסיו ירד לכך ממנויהנה
 כז( ל )בראשית כתוב ואשר 3( לזכות לו נחשב יהא שלא כדי יצליח טובהלרעים
 ישלם אויביו נם איש דרכי ה' כרצות ז( פז )משלי זהו כגלליך ה' ויברכנינחשתי
 יימדו שלא כרי כנען בארץ שלא בניו ליעקב שיוולדו חפץ היה הקב"ה כיאתו

 צניעות השבטים ממעשה ילמדו כבר כי שם נולדו השבטים בני אבל כנען ילדיטמעשה
 אל קדמה חי בערנו בנו יצחק מעל וישלחם ו( כה והראשית ולכךג( חסדיםוגמילות

 בהם: יתחתנו ושלא  כנען ממעשה  ילמרו שלא כדי קרםארץ
 כנישתא באילן מימיילין הוו רבא הושעיא ור' חנינא ב"ר חמא רבי )א(תתתתקי.

 ממון כמה רבא הושעיא לר' הנינא ב"ר חטא ר' ליה אמרדלוד
 סחס"ט. 1W'P לטיל ,ס נעין ג( מ"ג. ג( מלנ"מ.6(

 א'. ח'. שם ועיין א' די )6(וזרזרזוץקב.
 )"תתתתמג.

 רפ"ב. סי' חו"מ ויעין הבנים בין בנו אדם ישנה אל ב': יו"ר שבת
 ה"נ. פ"ט ברכות ירושלמי )ג( א'. ק"ן בחרא נבא )6(תתתתמד.
 פ"ה. שקלים ייישלמי )"תתתת"י. ה'. פרשה בהר פרשה ספרא (Lbתתתתמה,
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 אינשא כני הוון לא כאן אבותיך שקעו נפשות כמה ליה אטר כאן אבותיישקעו
 לגביה מני ר' נחית רבא לסידרא תרעא ליה עבדון )ב( אבין5( ר' באורייתאדילעון
 ויבן עשהו את ישראל וישכח יד( ח )הושע ליה אטר עברית מאי חמי ליהאטר

 אעשה יאמר לא ממון לו שיש מי הרי באורייתא דילעון נש בני הוה לאהיכלות
 שגורמין לאותן ולא )נ( בתורה שיעסקו לצריקים יתן אלא המדרש ובית הכנסתבית

 וגירסות קשיות ראו אלא עסקו ולא התלמוד כל שיודע מבורין העולם שיהו כריקושיות
 המצות: לקיים הלוטרים ה' ליראי יתן אלא חריפותםלהראות

 כשתמכר בי להרויח תבואה לקנות )א( שלא ולתלמיריו לבניו צוה החכםתתתתקח.
 וכתיב ביוקר תבואתו שימכור כרי שמתייקר שמח הואביוקר

 רבים: בתקנת חושש אינו תקנתו שבעבור ינקה לא לאיר שמח ה( יז)משלי
 שקנה כמו ברעב לעניים מוכר והיה הרבה תבואה קונה היה אחדתתתתקפ.3(

 כמו לעניים נותן שאני כיון אמר ינקה לא לאיד שמה לואמרו
 להם טלוה שאני ויש ביוקר שמח איני ולכך להם נותן אני שבחנם עניים ויששקניתי

 בוול: כשיהיה בתבואות לישישלטו
 ואין שם לו וגוררים בתים ויש מרעתו שלא תבירו של בחצרו הדרתתתתקי,ג(

 אינו וזה נהנה וזה בהם דר פוב ואיש דבר לשום להםצריך
 שיקה יתכן לאר( שם ופוב עני ומקבל שם להיות לאחרים להשכיר רוצה ואינוחסר
 קבלו יהודה שבפ וכן זכות לו ויהיה דבר מחסרו ולא מזיקו שאינו כיון שכרממנו
 וקורם והוציאום לארץ והוצרכו שאול שמלך עד )א( בעריהם להיות שמעוןלשבט

 : כלום להם נתנו לאלכן
 מתקן היה אחר בניתיך דמים תשים ולא ח( כב )יבוים יכתיבתתתתקיא,5(

 לפתוח יכולים היו לא שבפנים שאותם שלו לחדריםטפתה
 שיש מיו( שכהררים הנפשות ונשרפו המפתחות ונאבדו לצאת יכלו ולא הביתונשרף
 רב הענישו שמואל )א( כי צרכיהם לעשות לצאת יוכלו שלא יסגור לא אורחיםלו

 מבחוץ: יסגור הגונים שאינם אנשים שם ויש )ב( נשים יש ואם כךעל
 דרי רגליה ונשק נש בר תר אחא יתבין הוו יונתן ורי ינאי רבי )א(תתתתקיב.

 מן לך שלם הוה פיכו מה קנ'ד[ ]רף ינאי ר' ליה אמריונתן
 צור איול ליה ואמרית רייניניה בריה על לי קבל אחא זטן חר ליה אמריומוי

 שמועה וקבעה יונתן ר' ביה חור לזו את ועדיין ליה אמר כו' ובזיתיה עילויהכנישתא
 הנן את שכופין 'ונתן ר' בשם נהמן בר שטואל ר' אחא ב"ר יעקב ר' אתא שמיה,מן

 ססלג'א. ס( סססס%"ע. 1W'P 5ק15 וט כטין י( ססלג"ו. ג( ססלג"ג. ג( ססכסף'ג.6(
 ססלג'ץ.1(

 כל שידע צריך איט ןהד"ן ?V": ס" ריב'"ם ובתשובת הוא, הטפלפלים מן אסרתי אךהקפ"1:
 כו'. הפסקים כ"א לירע לו ואין לחו ולמזקף דיקלי ולמרמי ההוס'ההיות

 לרש"י: המיוחס יפירש דיד' משד עד עריהם אלה 1"א:וי )"(בתתתת~ן

 חשש לא שאול כי וגרשם רור והלך להם שהשאיל ארצם את שמעון מגני לשאול שבטו גאורור
ב

 דוד. שמלך עד רבנו: ברברי צ"ל ולכן ו', כ"ז א' שמואלכמ"ש
 )"תתתתקיא.

 אדם לבני עושים כך פ"ה: רבה ארץ ירך מסכת עיין )נ( אי. ק"ת שבת
שכמותך.

 ינאי. ור' יונתן רי ולפריט: ב' מ"ט כתובות וגגל' ה"א פ"א פאה ייישלמי)6(תרןתתקיב.
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 לעסוק הכנסת בית לסנור יכול שאדם מכאן )נ( כנישתא צור אזיל האב אתלהן
 לתת: רוצה שאינו מי את ולבייש לעניים צדקהשיתנו

 דל כי נאמר למה )א( הוא דל כי דל תנזל אל כב( כב )משלי כתיבתתתתקיג.
 ניר ינחל שלא אע"פ דל שיהא גזל ינרום שלא אלאהוא

 שיצאו יחירים העשירים מן מקצת והיו צדקה לעשות חרם הקהל עשו אחדבמקום
 בחרם הם היי חכמים אמרו עליהם חרם יהא שלא שיצאו כיון וסבורים הכנסתמבית
 לכם נאות אנחנו העניין מזה אומרים ה.וצא'ס מן טקצת והיו חששו לא יקיימו לאאם
 שזה יודעים שאתם לפי להם אמרו הצרקה מן הרבה ויהיה הליטרא מן עשרהלתת
 שיכולים דבר עשינו אנחנו אבל לעשות כך אומרים אתם לכך לעשות יכוליםאין

 פשומ לתת זקוק יחליף או ליפרא שילוה מי החים על העובר לדעת ונוכללסבול
 ימים היו ולא עשו לבפל רק מתרצים הייתם לא כדבריכם לעשות רוצ.ם היינוואם

 בממונם: לקו שניהם  שההפללו מי גם בסמונם לקו שיצאו שאותם עדמועפים
 לו היה לא ושטעון שמעון לקרובי ומזונות פרנסה נותן היה ראובןתתתתקיר.

 הקהל במעשה לרבר ורגיל עומק ושמעון לקרוביו לתתיכולת
 לשמעון שמעון קרובי ואמרו הקהל בהסכמת להיות רוצה ואינו בקהל מסרב ראובןוהנה
 דבר שום לנו יתן לא או הקהל למסרבי עושה שאתה כמו ראובן את תדחקאם

 בעבור שטעון אמר )א( ולבסוף לראובן שמעון והחניף להיות במה נדע ולאבמזונות
 : לי גרמתם השם וחילול מגונותיכם איבדתם אותו שהחנפתי שגרמתם עוןאותו

 לצדקה דבר שום תתני אם לך דעי לאשתו ואסר קפדן שהוא אדםתתתתקטו.6(
 רצון שאין הגבאי יורע שהוא כיון יקניפנה או אותךאכה

  הליפרא וכך בכך  חרם מרו אם אכל מועפת מתנה אפילו סטנה יעכל לא )א(הבעל
 ישיבו אשתו או הבן גנב ואם ברכה עליה ותבא היא תתן החרם על עוברוהבעל
 שקיבל ורור יועיל מה להם יגיר אם הקהל בו יאמינו שלא יודע והבן חרם עוברואם

 מעללים יגע איש שהוא כיון לדור שתתן נב5 של רצונו היה שלא אע"פמאבינילנ(
 שאמרו כמו לנבל רבות פובות עשה דוד ועוד האויבים כשלל הוא הרי ידברונבלה

 לו: חייבת כאילו הרי לאביגילהנערים
 בו מעות כאילו בזרועו ונראה כפול שלו יד בית צדקה ננאי ילך לאתתתתקטי,

 מה' נקיים והייתם כב( לב ~במדבר שנאמר כלום בו שאיןאע"פ
 : חשר לירי עצמו את ארם יביא ש5א )א( מלסד מישראל ת"ל ומהומישראל
 ידו השגת כפי קצוב דבר שבוע בכל נותן היה אחד היו צדיקים שניתתתתקיז,

 כדי אחת בפעם שאתן טוטב אמר אחת בפעם נותן היהותבירו
 חבואה יקנה העני ועוד אגרא צערא ולמום )א( ביחד הרבה שאתן אנישאצפער
 כלום לי יהיה לא כך ואחר ירו מתחת לו יצאו ביהד אתן אם תבירו אמר בזולבקציר

 מ"כ. 3( ססלו"6.6(
-- - - - .  

 אע"פ שפין קטנה כפיה אגל עושין אין גחלה כפיה דרוקא סק"א ר"מ סי' יו"ר הט"ו כתב וכן)נ(

 אס לו לית שלא מונע ואתה לזה מפיק אני מתי עד ואמרת נך וחזרת לפרנסוי רגיל היית אם אלא כל" 4 יש וכי דל תגחל אל כיב פרשה משלי בילקוט י(תתתתקיג.
 כו'. שמעון אמר להם ראשן גתן לא וצ"4: כאן יש הניכר "פרון )"תתתתהיה י טזלו. אתה כאלו כןעשית

 רט"ח. סי' יו"ד בשו"ע ז"ל הרא"ש אביו בשם המר כתב כן )6(תתתתרטו.

 מג"* 1'ה שית ח(תתתת"יז. ג'. פרק שקלים )6(תרזתתקשן.
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 יכול העני אם אכל טעותיו יפזר שלא כדי כפרוטרוט שאתן טוב יותר ועורליחן
 ושמא לתת עוד יוסיף לא כך אחר -שמא ביהד לר יתן הכל לרברי ביהד בזוללקנות
 עת: בכל צדקה עשה ג( קו )תהלים כתיב הרי אמר וגה יתחרט שמא מעט יתןאם

 נותנים הנונים אדם בני והיו הצדקה מן לקבל והוצרכו היו עניים שניתתתתקיח.
 עשירים כך כל ולא עשירים העניים נעשו לבסוף בסתרלהם

 אומר זה ]ע"ב[ ביניהם מתווכהין שנתעשרו עניים שני אותן והיו עניים אחים להםוהיו
 לאחיי לתת אובל לא דלותי בימי לי שנתנו לאותן אתן אם אלא לפרנס יכולת ליאין
 בני נבי ומבתם שלמם תדרש לא ז( כג )דברים שכתיב ואע"ם טובה נפוי אהיהואיך
 רצה ולא טובה לו נמל אביו כי נחש בן חנון לשלום ודרש דוד בא )א( ומואבעמון
 ומשפחתה רחב החיו וישראל )ב( נשמה כל תהיה לא וכתיב טובה כפוילהיות
 להיות רצו שלא לפי עמלקי החיה ודור שלחו')ר( ומשפחתו לוז שבנה ואיש)ג(
 שנתנו לאותם היה ואייו  מצוה לשם א,א נתכוונו שלא מאהר הבירו אמר טונהנפויי
 שאתן מוטב  אחר  לפרגם אלא לי  שאין עתה  לנן לנו  גושים היו לא  עניים אחיםלנו
 אכזרי שארו ועוכר יז( יא )משלי וכתיב עמך אחיך ןחי לו( כה )ויקרא וכתיבלאחי

 : טובה כפוי אהיה לא ובזה לאהב אאןלכן

 ואם: אב כבור עניין כחוב כאןנכם
 כבר ס( ג )משלי וכתיב אמך ואת אביך את כבד יב( נ )שמות כתיבתתתתקימ.

 שכחה  בלקט תכברהו לך יש אם מהונך  הי כנד טהונךה'
 שופר לולב סוכה ועשה הלה עני וטעשר שני ומעשר ראשון טעשר  תרומתופיאה
 כיבוד אבל לא לא אם חייב לו יש אם צמאים משקה רעבים מאכיל ציציתותפילין

 אביך את טכבר אתה הפתחים את מסבב אתה אפילו לו אין בין לו יש ביןאב
  לחזר ואפילו ואם אב בכיבור  שמחמיר  לא( פיאה  במסכת  בירושלמי  וה כל אמךואת

 : הפתחיםעל
 שלו ומשתה במאכל עצרן והאב עשיר היה ובנו עשיר היה אחד 6(תתתתקכ.

 תזכה עצרן שהוא כיון לאביך שיש אע"פ לבן החכם לואמר
 ותכמהו: משלך ותשקהו ותאכילהו )א(בו

 בקערה נותן והיה בניה ואת אחותו ואת אחיו את ספרנם היה אחד 3(תתתתקכא.
 היה אחיו לשולחן מצפה שהיה האח ואותו לאכול להםאחת

 כדי והירקות והמרק התבשיל רק אוכל היה והוא הבשר לאכול ולבניה לאחותומניח
 בתו כשנרלה ובנות בנים לו וילרה אשה לקח שנים יאחר עת בכל זכות לושיהא
 ועור בתו לו עשתה בן בניה ועם אחותו עם הוא  עשה אשר ככל עמו. אוכלהוהיתה
 לאחר מאניה שנשאר מה אלא אוכלת בתו היתה ולא מוב מאכל לו מתקנתהיתה

 לו: שנשאר טה אוכלת היתה שבעשהיה

 סקפ*ג. 3( ססקפ"6.3(

 לע א' שמואל  )ר( א'. שופטים )ג( ו'. יהושע )3( י'. בי שמואל )6(תתתתמיח.
 ה"א. w~e  )ל(תיןיותקיט,
 אין להתפרנס רוצה ואינו לו יש ב': ס"ז כתוטת  אמרו רתלא צלת רבינו סברי4לתתתתקכ.

 י"ח. סימן לשל ויעויין להאב. לו יש אם לתת מחוייב הבן שאין ג"כ שדעתו'תרו
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 ואמו ואביו סכנה כמקום והוא שם ואמו שאביו מעיר שיצא מי 6(תתתתקכב.
 שיכול מיד הכן על מצוה מצטערין תענית בלא אומתענין

 למקום ובא סכנה ממקום יצא שכנר ולאכו לאביו כתב וישלח מיר שליהלהשכיר
 עוד: יתענו ואל יצפערו ואל ללכתשרצה

 והיו ואחיות אחים לו והיו אמו ואת אביו את טכבר היה אחדתתתתסכג.3(
 צער ולאמו לאביו והיה ומכעיסן מקללן והיה עמוסתקופפין

 ועונשיך קללותיך היו אילו טצערן ואתה  אמך ואת  אביך את מכבר אתה  החכם לואמר
 דם ונם נדרש הנה רמו וגם כב( מב )בראשית )א( צעורין ואמך אביך היומתקיימין
 ובחייו )ב( אחי יעקב את ואהרגה אבי אבל ימי יקרבו מא( כז )שם נאמר ובעשואביו
 ונם בחייו זרעו את לקלל אביך תצער אל לכך אביו יצפער שלא להורנו רצהלא

 מותו אחרי נם אבי מצפער היה חי אבי היה אילו להשום לאדם לו יש טותולאחר
 שהרי נמר העולם שבזה מה כל יודעת מותו לאחר האדם רוח הנשמה כי אקלללא

 טותו: לאחר היה וזה נפשך את לאדיב לנ( ב )ש"א כתיבבעלי
 אל לפניו אותו כשמזכירין בושת לו ויש רע אב לו ויש פוס יהודי אםתתתתקכד.ג(

 אוהו מזנירין פוס  יהורי  הפוב  אוחו ואם תצערהו שלא לפניותזכירהו
 איש העג כס( כא )שם כאיוולתו כסיל ענה ה( כו )משלי רע היה דבר ובאותולמוס
 תאמר או מחלוקת לירי יבא ושלא תועבותיה את וגו' הודע ב( מז )יחזקאל בפניורשע

 רע: ולפום מוס לרע האומרים כ( ה )ישעיהלו
 אביו בעבור אחד בחור מכבדין שהיו ראה לעיר בא אהד אישתתתתקכה.י(

 וזה פוב היה אביו הניר לטובים לעיר הנכנס אסר פובשהיה
 במלאכה היה ואביו מום שהוא עשיר יש ואם השם חילול בטקום לחשות אין רעבנו

 ואם תזכירו אל יתבייש טויה במלאכה שהיה בנו בפני אביו את יזכירו ואםבזוייה
 אביו את עוזר אינו למה טוב אינו הרי בזוייה במלאכה אביו מניח העשיר שלבחייו
 ומבייש מלאכתו לעחב רוצה  אינו  יפה[ ]דף והאב צרכו כל לו לתת חפץ הבןואם
 האב שאמרו ומה מחילה אין לזה מוחל שזה אע"פ )א( בבנו חופא האב בנואת

 : חייב שסים בדיני אבל )נ( אדם בדיני מהול מחול כבורו כבודו עלשמחל
 לראובן ואמר אביו יעקב ובא אחיו שמעון את להכותיצה ראובן ס(תתתתקכו.

 אותו תכה אם כי שמעון את תכה ואל לך ואמחולתכיני
 אים בדיני חבורה בלא אביו את שיכה שעון אדם בעיני שנראה אע"פ לך אמחוללא
 נשבע רוד שהרי תדע יותר זה אביו של הצער כננד שמים בריני אבל יותררע

 העשיר אם ולמה )א( ארבעתים ישלם הכבשה ואת האיש מות שבן ו( ה יב)ש"ב
 מות בן לכך רש לאיש שהיה הצער כננד אלא מות בן יהיה לטה עושר לענייתן

 : שנחסר אביו של דמו דמו וגם כב( מב ושראשית )ב(וכתיב
 אביו. שם ארם לו יאמר לא לננאי שם בינוי לאביו שיש אדםרזיזתתקכז.ס(

 אביו את מכה הבן אם ושאל אחר בא יושבין חכטים היוכברו(

 סקע"ו. ו( סקט"ד. ס( a~wpn. ד( סקט"ג. " h"upn. 3( סקנסס.6(

 אבי. אבל ימי יקרבו אלא אבא את מכריע אני מה אמר גמת'נהי עשו לו גא ס"ז: פרשה שם )3( הזקן. דם וגם דמו פצ"א: רצה בראשית )6(תרזרזתקכג,
 הלקב"ן  )נ( בחיה. מלאכה לעשות לאביו הניח שהבן דלעיל ע9 קאי יה )6(תרזרזרזקכה.

 מכבדו והבן האב לו מוחל 'אם רק לגמרי, הבן  רנפטר נתב הלב"ר  סימן ח"אי
 כיבוד. משתמקיים

 פצ"א. רבה בראשית )נ( ארבעה. תשלימי 6 ששים י"ל )6(תתתתמכו.
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 יוצא ורם חבורה בו ועושה האב מת ואם חייב מקללו ואם פפור האב מות לאחר)א(
 מקלל מותו לאחר שמכהו ביזוי זה נם שמקללו ביזוי בעבור אם שנא מאי חייבאינו

 בהכאה: כן שאין מה לנשמתו לאב היזק שיש הקללה מועלת טותולאחר
 בנכסים למכור עיצה הטשיא זה ערום רשע איזהו אביי אמר דהא )א( "(תתתתקכח,

 : שאני סרטנן וצורבא שאני בריה נמליאל בן שמעוןכרבן
 לקחה וכך כך לך ואתן פלונית אשה קח לבנו אמר עשיר אחדתתתתקכט.3(

 יכול שאינך לדין תתבעהו לו אסרו לבנו לתת רצהולא
 אמר )א( והלא לו אמרו אבא את אצער איך אמר למזונות פרוד שאתה מפניללמוד
 מאבוה כתובה ותתבע לדביתהו דלינרשיה הונא לרב עיצה דנסביה דניזל ליכאאביי

 את אתבע לא ואני הובע אינו הבן אבל תתבע היא ההוא החוב אמר ניהליהוליהדר
 נפשה ואם לאביו קללה נורם כאילו אביו על שבועה שיגלגל יתכן לא ועור לדיןאבי

 אבא: את אצער לא לכך אדם לבני ידוע אין זה עמך מעשה בעושהלזמר
 עשיר של ממונו גונבים והיו הרבה בית בני לו והיו עשיר היה אחד ג(תתתתקל.

 גונבים והלא לאביו אומר והיה יודע היה עשיר של האהדובנו
 הבן שראה כיון אותו גוער והיה לו מאמין היה ולא מהם תנהר לא ולמה הכללך
 וישאר הכל לו 'גנבו הם אקח לא שאם הכל לאבי אגנוב הכן אמר לו גונביםשהיו
 ולשטור לפרנסו עני כשיהיה מנת על לאביו ונגב לבזיון ויהיה כל מבלי ערוםאבי

 אם אמרתי שגנבו כשראיתי לחכם הבן אטר לו שגנבו סמונו ריק אביו ונשארלאביו
 וימחול לו שגנבת לאביך אמור החכם אמר לבזיון אבי ישאר הכל שיגנבו עראמתין
 הכל את לו שנגבתי אותי יחשוד הוא לאבי אניד אני אם אמר הכל לו ותחזירלך

  לך  אמחול לא לעולם יאמר לו שגנבתי טה לו אחזיר ואם ימהול לא ולעולםויקלל
 אשיב אם לו אמר לו תשיב מקום מכל לו אמר לי יאמין ולא הכל לי שתחזירער
 ואמרתי הכל לו שיגנבו שירעתי אלא לצורכי נגבתי שלא יודע והבורא לו יגנבולו

 יגנבו הכל לו אשיב שאם עניות לירי שיבא ידעתי כי לאבי לשמור שאננובמוטב
 לו שאין כיון תפרנסהו כן אם לו אמר יאטין ולא אותי וחושד נכבו הם ואשרלו

 מה  לו שיהיה  מופב עשית וחבטה  בירו הממון היה  באייו עליו ותוציא לשמורהכטה
 שיבתון את לבלבלשבירך

 לרבו משניר אביו כשאין זהו אביו לאבירת קודמת  רבו  אבירת  )א( טתתתתקלא.
 מלמדו היה לא והרב רב לבנו משכיר כשאביואבל

 ויהודי בשכירות אלא ללמדו רוצה היה לא הרב ואם קורמת אביו אבידת אזבחנם
 קורם: השכירות הנותן בעל אבירת ללמרו השכירות נותן יהודיתאו

 יודע היה אם אבותיו בשביל הארם מות לאחר הארם יחפא לאתתתתקלב.ס(
 שמי תנתוב לו צוה ואביו ספר אותו פירושים עשה לאשאביו

 רוצה ואני עשאם פלוני אותו לו אמר ובהייו ]ע"ב[ אותם פירשתי עשיתי שאניעליהם
 שעשאם פלוני שם אלא הבן1( יכתוב לא זצ"ל עלי שיאמרו כדי עליהם שמישתכתוב

 סקפ"1. ס( מקה"ץ. ג9י' 1ט63 סקפ"ס ו( סקפ"ס. ג( סקפ"ד. ג( סקפ"ג. 99"יש(
 וט%"%. סמרנ"3 קי' לטיל יתרן1(

 בי. פיה סנהדרין )6(תיציצתמכו.
 זה. שאחר סימן לאחר שייך זה סימן כי ונראה בי. קע"ד בחרא בבא )6(תר~תתקכח*
 שם. שם )6(תתתתטכפ.
 בהג"ח. סל"ך רס"ב סי' ביו"ד זה  שבא מםתתתתקלא,
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 שלא ראשונים נבלו אשר רעך גבול תסיג לא יד( יפ )רברים )א( בספרי דורשוכן
 אליעזר ר' בשם יאסר שלא יהושע ר' שאטר ומה יהושע לר' אל~עור ר' דברייאפר
 : הכבור בספר הכל אוסרו בשם אמר שלא או שמעון בשם ראובן דברי יאסרואם

 ר' אטר יכרת לא אשר לו אתן עולם שם ה( נו )יששה כתיב )א(תתתתקלג.
 שמו על שנקרא דניאל ספר זה בצפורי קפרא בר דרשתנחום

 הכליה בן נחמיה דעזרא מילי כל מכדי עולם באותו לו ומפיבין זצ"ל שיאמרולפי
 בר ירמיה ר' אמר סיפרא ההוא שמיה ע5 איקרי לא פעמא מאי )ב( ונחמיהאמרינהו
 דוד לפובה אלהי לי זכרה לא( יג )נחמיה שנאמר לעצמו פובה שהחזיק לפיאבא
 יוסף רב הכי אמר לא דוד )נ( עמך ברצון ה' זכרני ד( קו )תהלים אמר סימרנמי
 תזכור להקב"ה הצדיק שיאסר יתכן לא הרי ראשונים של בגנותן שסיפר מפניאטר
 ושמעתי יד( כו )רברים אומר ביכורים מביא ואשר וכך כך שעשיתי מה לפובהלי

 כזה עשה לא שאם אלה מכל שינהר כרי צויתני אשר ככל עשיתי אלהי ה'בקול
 את מזכה אני שכוה יודע אתה עולם של רבונו לומר הצדיק ויכול לההודות יוכללא

 צריק יש אם בגנותם ומספר רעה לו שעשו אדם רואה ואם*( בעבירם תהייניהרבים
 את תשד המלך אביה שהרי )ר( מצרף שכולם לפי עשיתם אתם לומר איןביניהם
 וכן )ו( ביניהם השילוני אחיה והיה לה( זהב ענלי ועטכם ח( יג )דה.ב ואמרירבעם
  שטו: על המפר  נקרא לא לכך גמור צריק ביניהם רניאל  והיה )ו( בפחותנחמיה

 נשמעים דבריהם שיהו כרי יכבד ה' יראי את ד( סו לתהלים כתעתתתתקלד,.ל
 דבריו שיהו נדי עוקכא מור את היה מכבד שמואל )א(הרי

 שמואל מכבר היה עוקבא ומור בדין ממני ובקי ממני נדול הוא כלוטר בדיןנשמעין
 מכבד היה יהודה מלך יהועפפפ )ב( ולכך נשטעין שמואל דברי שיהו כדי תורהלעניין
 התלמיר  כנון לפורח להם שיש  ברבר  או בשת להם שיש בדבר אבל הכטיםתלמידי
 ידיו על מים לשפוך רוצה הוא אלא עבדו ויעבדנו שישטשנו חפץ ואינו הנוןטאד

 עבד לו אין אפילו התלמיר שישמשנו רוצה אינו הרב או מנעליו ולחלוץ רנליוולרחוץ
 עושה  כרחו שבעל  התלטיר טצות יקבל לא  או יעשה בעצטו שהוא לו ונוחלרב

 והאם: האב וכן שמצערו חופאואף
 נתן ר' ובין מאיר ר' ובין בינו היכירא עשה נמליאל  שרנן )ל מהתתתתקלה.

 שאצוה מה העולם שיעשו כדי גרולה מעלה לי אעשה אמרכי
 יהודה ר' ועל רצתה ולא שמעון ר' על רוקקת שתהא לאשתו שנדר ואותו )ב(להם

 : מפי תורה לרברי נשטעין דברי יהיו לא לזה אשמע אם שאמר לפירקקה

 מקפא. ג( סספלפ"נ. קיל בחכר מקיק q'p עד6(

 קפ"ח. פיסקא יביים )5(תתתתמ"ב.
 והפסוק למוסה אלהי לי זכרה דאמר עזרא כסן ב': ק"מ תצא ובזוהר איןד"הן ב' כ"ז וביצה צאת ער ד"ה אי בי פסחים רקף'י עוין )ג( ב'. צ"ג סנהדרין )6(תתתתמלט

 בנחמיה והוא וגוי ההר צאו אומר בעזרא וכן א': ל"ז בסוכה כן כמו ל"א, י"ג בהמיה הואהזה
 פל"ג. רבה הקרא וע"ג, פס"ה רבה בבראשית )י( הקבעי. הוא רחמי חד יפנית: )ג( ט"ו.ח'
)0(

 שם )1( ג'. צ"ג סנהררין )ט בליעל. בג השלוני אחיה את שקרא על אמש: שם במדרש'
 ע"ש. ממגו שגריל דניאל על ואףאתרו:

 ב'. ק"ג כחוגות )ג( ב'. 8"ז קטו מיעי )6(תתתתמלד.

 ימותו אמר טעים לא ר"ש כוי טעים יהירה רבי שטעון ולרבי יהורה לרבי  התבשילי התטעימי ב' ס"1 בנימם  )ל גמליאל. גו שמעיו י' ייפויי: ג' '"ג היייית )6(תתתת"לה.
 פרשה רבה ויקרא ועיין רבינו לדגרי מקור ארע לא ויותר המקומו, שמעון יתז ואל האלמנה בניכל
 נתחלף לכן ברשב"ג שחרוק עד ג"כ החכר בנדרש שם כי ומאשר ששפים, פרשה רבה ודבריםסי

 כרבינו.19
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 זקן אלעזר בן יונתן ר' לי סח חנה בר בר רבה דאטר שמע תא )א(תתתתקלו.

 לא מימי שמו לקומא בן שמעון ור' בשכונותינו היהאחד
 לשחוט קבוע מום זה חלזון שב בני שב לו אמר לפניו עברתי אחת פעם לפניועכרתי
 מורה אבל לעצטו מומין רואה אדם אין שאסרו אע"פ חכמים שאסרו נחש וזהועליו
 שמורה חכם תלמיר כל הונא רב אמר והא איני לו טורין ותלמירים לתלמידיוהלכה
 נמי איהו לו שומעין אין לאו ואם לו שומעין אמרה למעשה קודם אם ובאהלכה
 וכתיב לפניו לעבור לבחור יתבן לא בשכונה זקן כשיש הרי מעיקרא. הוה ובאמורה
 שידעו חכמים תלמידים יש אם עמרו קמו וישישים ונחבאו נערים ראוני ח( כס)אקב
 למעשה קורם אם לו ויאסרו לדבר יצפרך שמא לאחרים יניד והיתר איסורלעניין

 : לו שומעיןאמרה
 וכתיב וכבוד עשר בשמאלה בימינה ימים אורך טו( ג' )משלי כתיבתתתתקלז.

 שהיה אע"פ תבונה ימים ואורך חכמה בישישים יב( יבנאיוב
 בא בר הייא קניו[ ]דף ורי לקיש וריש )ב( צדקה נותני העשירים את טקרב רבי)א(
 אותו לשמה שלומד חכם חלטיר בא אם אבל צדקה נותני העשירים את מקרביןשהיו
 שלומדים חכמים תלמידי וזכוכית זהב יערננה לא יז( כח )שם שנאמר יותר מקרביןהיו

 )קהלת בשמאל לעניים צדקה שנותנין אבל בימין שלוטדים מה לקיים כדילשמה
 אחד לשמאלו כסיל ולב לסו דת אש מימינו ב( לג )דברים לימינו חכם לב נ(י

 תודיעני יא( פו )תהלים שנאמר הבא עולם ימין כי הזה העולם הנאת וכבודעושר
 הב"א עלם בגימטריא נצ"ח נצח בימינך נעימות פניך את שמחות שבע חייםארח

 הכבוד: בספר הבא עלם לעלם שמי זה טו( נ)שמות
 ולהביאך בדרך לשמרך לפניך מלאך שולח אנכי הנה נ( בג )שם כתיבתתתתקלח.

 טלאכי ילך כי כנ( שם )שם וכתיב הכינתי אשר המקוםאל
 ויסע יט( יד )שם וכתיב והיבוסי החוי והכנעני והפרזי והחתי האמורי אל והביאךלפניך
 ויעמד מפניהם הענן עמור ויסע וגו' ישראל מחנה למני ההלך האלהיםמלאך

 )ישעיה וכתיב משלי בספר וצדקה צדיק שכתב פעמים צ' על רטז שם נעלםמאחריהם
 שכתוב לפי ישראל לפני ונם לארון קרוב הולכים והצדיקים צדקך לפניך והלך ח(גה

 ישראל וזקני הוא ויעל י( ה )יהושע וכתיב עמך ההולך הוא אלהיך ה' ו( לא)דברים
 ליריאיו סביב ה' מלאך הונה ח( לר )תהלים וכתיב אצלו הצדיקים ויראה העםפני

 שם שיהיה רצה ולא צריקים אלף צ' קיבץ הארון את דוד וכשהעלה )א(ויחלצם
 פטרי נשתנו מה רבא מוחבא בבית אלעזר ר' שאלית חנינא ר' אמר )ב(אחיתופל
 ישראל את שסייעו ועור הוא הכתוב נזירת לי אמר וגמלים סוסים רחמים טפסריהטורים
 לובים חסורים צ' עמו היו שלא מישראל ואחד אחר כל שאין ממצרים יציאתםבשעת
 צ' ובערכים בסלע ושה בשה תפדה חמור ופטר מצרים של וזהבם מכספםטעונים
 ל( י )משלי וכן היין על צוחה יא( כד )ישעיה צום קדשו טו( ב )יואל לזכרשקלים
 היו לא העם לפני רמו ארץ ירשו צדיקים כט( לו )תהלים ימוט בל לעולםצדיק
 לפניך עובר הוא יהושע נ( לא )דברים אומר הוא וכן צדיקים אלא רשעיםיוצאים
 היכל מסמוקי צ' נעלם תהלים ובספר קרשך היכל ה( )ב אמיתי בן יונה ובספר)ג(

 קרש: להיכל להכנם צריק שאינו כהן מניחים היו לאקדשך

 ב'. ל"ת בכיות )"(תתתתקל.
 יעו"ש, ה"ר ת"ג הוריות ירושלמי )נ( עשירים. מכבד ולפייט: פ"ו עייבין )"(תתתת"לנ

 ה'. ירחיב כי פסוק ראה פרשת רבהוברברים
 ר"ל )ס ב'. ה' בכורות )ג( זקנים. אקף ע' : ולפלגו ח"ב חלק ייישימי )יתתתתקלח.
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 : ספרים עניין כתוב כאןגם
 ולומד אוכל והיה הצדקה מן לעיר מעיר מקבץ שהיה נחסיר מעשה 6(תתתתקלפ.

 פירושים לו לכתוב פשיטים מאותם סופר משכירוהיה
 הרבים: את בהם ואזכה סופר בהם ואשכיר שאקבל טומב החסיד אמר ותוספותחידושים

 הנונים ואינם רעים לידי שבאים סוף ההגונים מן ומעמים ספרים שמסתיר אדם 3(כל
 וכתיב ליריאיו הי סוד יד( כה )תהלים שנאסר להם ינלה אל הגונים שאינם רואהואם

 : תושיה לישרים יצפון ז( ב)משלי
 מעתיק שאתה הפסד כמה לו אמרו מספר להעתיק רוצה "יה אחד ג(תתתתקמ.

 יש מהם נעתקין ספרים כמה והלא החכם אטר כזה יפהמספר
 בהם שילטדו אלא לפקדון עשויין אינן ספרים וכי ננרע שקצת אע"פ גדול זכותלו

 מהם:ויעתיקו
 נופו התורה את המחלל )א( ואסרו ספרים בכבוד ליער אדם חייב לתתתתקמא.

 שם ויש קבע שינת לישן שחפץ מיה( הבריות עלטחולל
 יפיה: שמא בבנד ינסם לו בקרוב מקום באותוספרים

 אומר הרי צריר אינו אמר יצחק ר' )א( עד כו' סתרים במגילתתתתתקמב,
 שהרי לבבכם על אלה דברי את ושמתם יה( יא)דברים

 רבני ובנמרא ליביה להדיה ומנח מכוין אויא דרב בריה חייא רב )ב( הלב כנגדשימה
 אפיקריטין אבא בר רמי אמר ערוה משום אסור ואינו נרסינן קורא היה פרקמערבא
 רואין הן הרי לבו כננד יד של ]ע"ב[ מניח היה זרוע רעל כיון פי' מבפנים לבושהיה
 מכאן זרוע ובין נופו בין חוצצת היא הרי בשרו על אפיקריסין וכשעושה הערוהאת

 ספר ישים לא וכן יתפור אז יד בבית או בבגד או קרוע התפילין כנגדכשהחלוק
 חוצץ: בנד אין אם נופועל

 ואחר בבגד פסוקים וכותבים תורה ספר של פשתים בנד המתקנים י(תתתקתמג.
 מעשה במשי הכתיבה רושם על רקמה עושות הנעניםכך

 שנוקבין מפני הכתיבה על בטהפ לרקום לנשים יניח לא שמן( בפסוקים יש אםמהט
 : השםאת

 אלא ידע לא שהוא מואב מלך ענלון ומה והומר קל דברים והלא )א(תתתתקמד,
 וזהו וכסה כטה אחת על המפורש ושם ישראל עמדבכינוי

 טחם אחד והיה יושבים חכמים היו וכברח( בנוים שמי נדול כי יא( א )מלאכישנאמר
 כי )ב( עטר לא ספר שבידו וזה ועמדו לפניהם ספרים נחד ובידו אהד ועבר חומשבידו

 פי על אף וחכמים ספר לפני לעמוד לו היה ולא המצוה מן פמור בטצוההעוסק
 אפרת: פעם שיביאו כרי ביכורים מביאי לפני עומדים חכמים שתלמידי)ג(

 שם )שם במצלה אשר ההדסים בין עמר והוא ח( א )יכריה כתיבתתתתקמה.
 העומר הטלאך את ויענו ההדסים בין העמד האיש ויען יא(י

 3עי3 יעוין ו( ססק3"(. 1( ססקכ"3. ס( ססקכ"6. ד( סספ"6. ג( סי"פ. 3( ססע'ט.6(
 מסקורי. 0( ס%"ו.קינן

 האלה. הפסוקים בכל צרי"ק אות נמצא לא א' וס"ט ח' ה' שתהלים וה' ה' ב' יגהבפסוקי
 מ"ז. ת"ד אבות )"(תתתתממג
 שם. שם )3( נ'. ל"ז מגחות )6(תתתתקמב.
 שהיה ,wp' מפסיק wnw רי ח"א פ"נ בכורים גירושלמי )3( א'. ס' סנהדרין )6(תתתתקטד.

 ג'. נ"ד חולין ש"ג פ"ג בכורים )ג( וצ"ע. ת"ח בפני וקם ספרים כותבו
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 אטר אהד זקן רצונו5( עושימ אבריהם בכל עשה רמ"ח מקיימי ההרסים ההדסיםבין
 היה שבת במוצאי ההדסים על מברך שהיה לאחר ההדסים בין שעומד שכתובכיון

 עליהם: ומברך לוקחם שבת ובמוצאי ריח הספרים שיקבלו כדי הספרים ביןסוטנם
 למה תבירו לו אמר שבכתב ספר על פה שבעל ספר משים היה אחד 3(תתתתקמו.

 העלייה בנאת כי שבכתב ספר תקנת בעבור לו אמר כןתעשה
 שבכתב: בספר ולא פה שבעל תורה בקונטריס שאכסנו ומוטב עשןתדיר
 וקונטו'ימים נכתב שאינו קונטרים כנון בספר קונטרים אדם יצניע אל ג(תתתתקמז.

 בספר פה ושבעל פה שבעל בטפר יצניע אל תורה בושכתוב
 אין כי הדיו את או הקולמוס את לנסות ולא בספר חשבונות ארם יכתוב ולאשבכתב

 - : הספר כבודזה
 כדי לנוים הנסכרים היהודים אחינו את קנינו אנהנו להם ואומרה י(תתתתקמח.

 השנויים את פודין אין )א( אמרו מכאן ח( ה )נחמיהבנו
 וכן שאני רבים לו וצריכין )ב( צדיק או הוא חכם אם חילוק יש דמיהן בכדיאלא
 א'ס( ביותר: פורין הרי בו כיוצא במדינה ואין חידושים בו שיש ספר יש אםספרים
 נטצא לו מזומן שיהא כשהולך להצניע סכין או קולמוס הספר על אדם ישיםלא
 סוכן שיהא כדי השיטה על מניח כשמעתיק אבל ואסור עשה הספר לצורךשלא
 בשיטין יטעה שלא כדי הספר על קונטריס ושם נותב היה אחד ב"ו( התיבה.למצוא
 לספר ישמש שספר יתכן לא כספר שלכוף ראוי היה הספר בזיון אין אם יכו לוואמר
 אחיכם אח תסכרו אתם וגם שם( )שם כתיב נ' לחומשו( תלמוד אפילו הענייןכזה

 אחר יהודי ובא בנוים בשביה היה אחד יהודי דבר. מצאו ולא ויחרישו לנוונסכרו
 חפצים לקנות באתי אני לו אמר הנוים מן שיקנהו הנתפש ממנו ביקש ביניהםבסחורה
 בין והביאני תפדיני הנתפס לו אמר שלי אינם המעות כי ביתי בני את לפרנסלהרויח
 לו אמר סחורות בשאר מרויח שהייתה כמו יקרים ברמים לפדותי וחתלניהיהודים
 לפדות שיתנוני גוים ביר ותניני לו אמר יעשו לא פדיתיך שאני היהודיםוכשידעו
 שאין דברים יש אם אבל דמיהן טכדי יותר ספרים פודין אין )נ( אמרו וכןליהודים

 ביוקר: 'פרום מדינה באותהמצויין
 ספרים או זה או למכור וצריך תכשיטין ושאר ובתים זהב לו שיש למירןרןתתקמט.

 מכל פעמים שני לו יש ואם באחרונה אלא ספרים ימכורלא
 פעמים קנ"ו[ ]דף סדר סכל ישועות סדרי שני או מועד של סדרים שני כנון וענייןעניין
 אם הטפרים. כך ואחר תחילה חפצים שאר ימכור למכור וצריך האחד משאילוהיה
 האחרים למוכרם צריך להם ימכרם לא ואם הספרים לקנות וחפצים רחוק ממקוםבאו
 ואינו שטעון אח לו ויש למכור וחפץ ספרים לו יש ראובן ואטר( יסכור הריבזול

 לאחיו: ולא לנכרי שיסכור מוטב משאיל אחר ואיש בהן ללמוד ספריומשאיל
 פלוני אני לכתוב רוצה הסופר והיה לזקן לכתוב ספר סיים אחד טופרתתתתקן.ע(

 אינו המשכירו לו אמר פלוני ב"ר לפלוני זה כתבתי פלוניב"ר
 ולא כן כתבו כמה כי אטר למה לו אמר לי שכתבתה המפר על שמי שתכתוברוצה

 מכרום: כי זרעם ביר או בידםנתקיים
 5עי5 ועיין ססק"ח 1( סחק"מ. ס( ססק"5. ד( חסקי"3. ס ampnn 3( ספ"1. ס" שיו6(

tWtP.מב"ו. קימן 5ע,5 כעת ע( ממק5"6. ס( מ"כ. 1( מלק"ש 

 אי. ס"ה גטין )ג( גבל. תודינה העו"שי כו' ממון בכל שאפדח ער א': ג"ח שם שאסח מזה )3( ג/ ס"ה גטין )6(תר~רןתקמח.
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 ואי כותב אתה אלה )א( היחיד בקרבנות יש בפרק תמורה בממכתתתתתקנא.
 מילתא דילסא אמר ואנדות )ג( הלכות מדרש )ב( כותבאתה

 שכחה דאיכא כיון סמיכי גירסיהון על רבנן אטרי אחרינא לישנא )ד( שאניחדתי
 )תהלים אטרי בשבת )ה( דאנדתא בסיפרא מעיינין מילהא מישתכח דאי ומחתיןכתווין
 ואל התורה מן אחת אות תיעקר מוטב אמרי תורהך הפרו לה' לעשות עת קכו(קיט

 ותוספות ומדרשים ותלמור ברייתות משנות נכתבו ולכך טישראל תורהתשתנה
 כתבום:והראשונים

 פסוק עם ויוהקו שיש כיון ויוחקו במפר יתן מי ננ( יט )איונ כתיבתתתתקנב.
 צריך שספר מלמד ברזל בעפ עם ויוחקו אמר ולאשלמעלה

 וכתובים: נביאים תורה מפר בו לכתוב קולמוס שזכה אלא )א( עוד ולאשירטוט
 דוחק שהיה לפי בשבוע קולמוסים כסה צריך היה נותב כשהיה אחדתשתתקנה."(

 השוקיים טן עטר של עצם מן קולמוס לו ותיקן בקלףהקולמוס
 שבעל דברים אבל קנה של בקולמוס אלא כותב היה לא מזוזות כותב כשהיהאעפ"כ
 עצם בשל כותב אתה יפה אם הבירו לו אמר עצם של בקולמום כותב היהפה

 ועופרת: ברזל בעט כד( שם )שם וכתיב בותכתוב

תתתתקנד,"
 בקולמוס עשה כך ואחר בו שכותב מקום הקולמוס בו נשבר אחד

 אם קרושים דברים בו כתבתה החכם לו אמר אחרתמלאנה
 עליו: ושידרכו לארץ תשליכו ואל אותו תגנזונשבר

 יפתח ולא בספר שכן וכל בקולמום יחכך לא לאדם חיבל כשיש 3(תתתתקנה.
 ולא במרצע ולא בקולמום לא הליחה להוציאאבעבועות

 בפיו: ישים שמא הנר בו יתקן ולא תפילין לתיקון או לספרים המיוהדבמחט
 על מונחין קולמוסין ראה קרש כתבי שכתב סופר בבית נננס החכםתתתתקנו,ג(

 ושם הקדש כתבי בו שכתבת בקולמום לו אמר הקרקענבי
 לו אטר ה' בשם בניליון תחילה כתב הספר כשהתחיל ראה בוז( תזלזל אלהקדש
 כו( ד )בראשית כשנאמר בראשית בפרשת שסמך שם על לו אמר כן עשיתלמה
 ספר זה ה' בשם לקרוא כתיב ההכם אמר אדם תולדות ספר א( ה לשם ה'בשם
 א( יב )דברים דכתיב ה' בשם בספר לכתוב ולא ושיסיים שיצליחנו להתפללשצריך
 יוכיח פן רבריו על תוסף אל ו( ל )משלי וכתיב ממנו תגרע ולא עליו תוסיףלא

 ונכזבת:בך

 טיינטדורי"ר והתיבות האותיות לנערים בו להראות קטן עץ תיקן אחדתתתתקמ."
 בו והראה אשכנז בלשון שפי"ץ משופע בסופו עשאוולא

 משליך היה והננרר אותו לשפע כרי גוררו בקצהו היה כך ואחר והאותיותהתיבות
 יראה כך ואחר דק בקצתו תחילה יתקן אלא כן לעשות נכון לא ההכם לו אמרלארץ

 5טי5 וכפ51 סס5"( נ( ממז"ט. 3( חס5"3. סיטן 5ט'5 וטפף )פרג6(
'e'p 

 קיי ט"מ ד( סט5"*.
 סמ5"ס. ס( מט"ג. מקיטן טחת מסיטן קוף סי וטעןסח5"ו

 מקמצת בשיטה זו גירסא מובאה כי ראיתי אבל ביתא לפנית )3( ב/ '"י )"(תתתתקנא.
 תשא רבה במדרש הוא וכן רבינו לפגי ג6 הגירסא היה שכן ומשמע שםבתמורה

 אגפת של דהיתר שכתב חכמה תחלת ספר סוף המניח הרב לשיטת מקום אין % גירסא ולפיפמ"ז,
 רדביוז ויעויין כאחד. הותרו כי אנחנו רואים % שגירסא טעמו, ימ"ש הלכות של היתר קודםהיה

 הפסחא. לפניהם היתה שכן משמע שם מקובצת משיטה ורק לפנינו ליבא זה גם )נ( רל"ג.וכאלהי
 על נתנאל בקרבן הוא וכן משתכחת, שהתורה מפני אלא : ודברים ד"ה בי סי גיטין רש"י עיין)ד(

 הוא צן כשבתא, דאגדתא בספרא מעייני הוו ור"ל דר"י הא כי צ"ל )ס( ד'. סי' תופין פרקהרעש
 שם. מקובצתבשיטה

 בי. ק"ו סנהדרין )6(תתתתקנב,
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 בפוב ומנרר הקולמוס ונתקלקל והשם תורה דברי בקולמוס שכתב לאחר וכן במפרבו

 : יקדש בקדש ינע אשר כל כי לארץ שגורר טה יפול שלא יזהר בו לכתובלתקנו
 כשתלך אביו לו אמר אצבעותיו על זב הריו מן והיה נותב ציה אחד 6(וץרזתתקנח,

 שיגע האצבעות על כשהריו יתכן לא כי תרחץ הכסאלבית
 בערוה: או הפנופתבמקום

 : הכל שכתב אחר אלא ירוק אל שיסיים קורם השם כותנ כשהסופר 3(תתתתקנפ.
 :  זקן או חכם תלמיד בפני לעמוד כדי לכתוב השם את אדם ימהר אלר2וץתתקם,

 או אביו ובא ]ע"ב[ השם כל סיים ולא השם את )א( ג(הכותב
 השם כל שיסיים ער ידבר ולא לקום יזוז ולא עיניו את יסיר לא זקן או נשיא אורבו
 לא יודע הוא ה' אלהים ה' ה' אלהים הי כנון יותר או )ב( שלשה או שטות שניואם
 נח( כח )דברים וכתיב כולם את שיסיים עד )נ( מלכתוב עיניו יסורו ולא ינוע ולאיקום
 נצרך ואם הוא נחת שטי ספני  ה( ב למלאכי וכתיב והנורא הנכבר השם  אתליראה

 השם: את יכתוב לא אברו ונתקשה עמו אשתו דברה אולנקביו
 ד' ודילג יהודה בגדה יא( שם )שם כגון לכתוב הסופר חפץ אםתתתתקמא,

 ואם ויגנוז קודר אלא )א( השם על הקולמוס יעביר לאטיהורה
 א"נ: ויכתוב נ"א ינרר ויתנאף וכתב ה' ויתאנף ח( ס )דברים לכתוב לוהיה

 ויכחנו לה' קרש חותם פתוחי מכתב עליו ויכתבו ל( לט )שמות כתיבתתתתקסב.
 לב( כב )ויקרא ונתיב כעשרה כנון השם נכתב רבים שבפניליסד

 היו התורה ספר כשכותבין עושים הראשונים היו וכך ישראל בני בתוךונקדשתי
 להזהירו כדי לכותבו רבים בפני הוצרך אומרים ויש צדיקים בעשרה השמותכותבין
 אחת בפעם האותיות וגם )א( גניזה  שטעון  לשסה שלא  יבתוב שאם  לשמהשיכתוב
 והמובחר המובהק הסופר שיראה כדי הקלף על כותבין קודם הבקיאים והיו היוכולם
 יחיד לשון ויכתוב ויכתבו אטר למה לה' קדש חותם פיתוחי מכתב עליו ויכתבוכהלכה
 לפי אומרים יש קדם בימי זה על הלוקים והיו כותב אחד רק והלא לזמר צריךהיה

 או אחת לשיפה צריך ומה השם אחד וכתב לטעלה וקדש למטה לה' הקדששהשם

 ואהד קדש אהד וכתב שירפופ בלא כותבין שתים הכל )ב( לדברי והלא שיפיןלשני
 אחר: ביד וקיש אחד ביר השם תחילת שיהא לה'כתב

 תחילה בפיו קורא והיה הפירושים ומן הספרים מן מעתיק היה אחד י(תתתתקםנ
 למה לו אמרו תחילה בפה קורא היה )א( כותב שהיה מהכל

 ומברכין שוסעים השדים טפיו טוצא כשאדם קבלתי אטר כותב שאתה קודם קוראאתה
  וסמיך  בפיך ה'  תורת  תהיה למען פ( ינ )שמות וכתיב שיכתוב מה יזכור ועוראותו

 : לזכרון שם( )שםליה

 5wS כעס 1W'Po קיף שד  5כ16  ג( ססי"י. קיוץ לניל ,ס יטין  3(  סי"ל. 9" לעיל  וט כטין6(
 וכת"ד. ספ5"ג p'p 5טי5 כפוץ סוס סמפטן י( יפ"כ.שטן

- -
 אבל ליתא שט בירושלמי )3( פ"נ. שם תוספתא ה"א דברכות ס"ה ייישימי )6(תתתתמם,
 שם בירושלמי הלא כי צ"ע )ג( שמות. ששה או חמשה איתא: שם בתוספתאי

תתתתשטא-מ
 אמרו ה"ב ס"ה סופרים יבמסכת )6(

 ק
 מלמעלה. - ' -1 ז '

 גיטין )3( ס"ת. בה' זה הגיא לא והרמנ"ם כסררן השם שתית שכתוב י" )6(תר2יזתקסב,
 וסוכה ב' מ"ג שבת וגללי ה"ט פ"א וסכילה ה"ה פ"א יומא ייישלמי ויעיין כו'
 בזה. שהאריך פ"נ עולם ימי חלק עינים והמאור א',ה'
 וכותב. אומר ומשה : בי ט"ו גתרא בבא שאסרו כמו)6(תרזוץתקסג.
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491 חטיריםספר

 שבת: ענייני כתרב כאןגם
 אלפי תרין כתרשיש ונוייחו 1( י )דניאל )א( הנשה גיד בפרק אמרינןתתתתקטד,

 לכל אלפים שבת שביתת וכן המלאך מידת וכן הויפרסאות
 יצוה מלאכיו כי  יא( צא  לתהלים שם על פרסאות אלפים יהיו רוחב לאמה נשתחלקםרוה
 ינ( נח וישעיה טנת על ליראיו סביב הי מלאך חנה ח( לד  לשם  ררכיך בכל  לשמרךלך
 וכן פרסאות אלפים ימים במאתים הרי פרסאות י' ביום רנליך משבת תשיבאם

 אע"פ שבת לשמור המטונה טלאך שבת תשמור אם עומר כן שבת תחום לכךהמלאך
 כן: אין ולמלאך אמה ברוחב אבל באורך דוקא פרסאות אלפים שבתשתחום

 לטרחוק דעי אשא נ( לו )איוב שנאמר עון בלא להיותן איפשר אם מתחילה ויחשוב עזן בה שאין במלאכה אדם יעסוק לעולםתתתתקסה.
 למרחקים לילך שעסקו סי כגון צדק אתןולפעלי

 עם.
 לעיר יניע -שלא פעמים סחורתו

 גוים של בעיר האדם ירור ולא הקרש על מחול יוסיף ולא יום מבעוד שבתבערב
 לעשות יכול אינו  והוא שכת כערב מקצת לעיר שנאים לפי השוק יוםשבשבת
 מהעיר יעברו פן ידאנ ועוד פירורו מפני בעתו שבת יקבל ולא וטחן משאבשבת

 ואל דבר ודבר הפצך ממצוא ינ( נח )ישעיה וכתיב עמהן בשבת וייבר ויעצב בשבת,
 במקום להתפרנס אדם יכול ואם לתורה עתים לקבוע יכולת לו שאין במלאכהיעסוק
 דוד ויתאוה סו( כג )ש"ב יכתיב אסור נפשות סכנת למקום רחוק במקום והולךקרוב
 הגבורים שלשה הנה לשתותם אבה ולא מז( שם )שם להם בית מבור טים ישקני מיויאמר
 כל כן תורה דברי בשביל ואם שמותם נכתבו לא )א( תורה דברי עבור עצמםשסיכנו
 מטנו: ליהנות יתכן לא נפש בסכנת באו שבעבורו מי כל לכן ממון נשבילשכן

 קנ'ח[ ]דף אנה ששי בליל ויחקור יחשוב ששי ביום בדרך ההולד האדםתתתתקטו.
 שעות בי' או שעות במ' כלומר מנחה עת יפגע מקוםובאינה

 קדושת עד יבא לא שטא גדול היום בעוד לבא שמבורין טה כך. גדול הדרךשמא
 כדי ולרכוב שבת להלל ויאמרו סכנה למקום יבא שמא בררך סכנה אם ויחקורהיום
 בלילה שלן בטקום או שלום במקום היום בחצי לישאר מופב לכך בשדה ישאר-שלא
 ואם בעונתו יום מבעוד שבת לקבל יוכל ושלא סכנה לטקום עצטו ישים שלאכדי
  אזוז לא סכנה במקום אפילו שבת לקבל שיש בשעה אתנע שאם בעצטי יודע אניאומר
 סמונו ועל נופו על חושש אינו סכנה במקום שאפילו עושה הוא נדולה מצוהממקומי
 מפני ינוס מפניהם לנוס לרכוב ויוכל לנופו להזיק ליסמין עליו באו אם מקוםוסכל
 וידע עבר ואם שבת לחלל לעצמו נרם למה הדין את ליתן עתיד אבל נפשפיקוח
 ואמר ליספין בו ופנעו חשש ולא בו והתרו שבת קדושת בעת סכנה במקוםשיפע

 וניצל: נס לו ונעשה פשעתי שאני כיון אמותפה
 שבא טאחר זכור )א( השבת יום את זכור ח( כ )שמות כתיב 6(תתתתקטז,

 לא חצות קודם לעולמו הולך ששי ביום צדיק אםלהשכיחו
 בשבת יבכו שלא יצוה ימות ערב לעת ואם שבת יהללו פן לערב עד להמתיןיצוה

 סקש"ע. עיפן 5פי5 גני6(

 גי. יא )6(תתתתממה
 אי. ס"ה_ קטא בבא )6(תתתת"מה.
 ג'. ט"ו ביצה )6(תתתתמטז.
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 שבאים דברים מכל השבת יום את זכור לשבת שתיקנו המאכל על ויוהירםעליו

 היום ואותו )ב( סנהדרין כמסכת כדאמרינן בנו הורקנוס על כעס אליעזר זרילהשכיחו
 להביריו להם אמר בנזיפה ויצא בו גער תפיליו לחלוץ הורקנוס ונכנס היה שנתערב
 היאך נמרפה אמו ודעת דעתו לו אמ' נטרפה אבא של שדעתו אני כמדומה אביושל

 פן ערב לעת לקוברו יצוה לא לסיכך שבות באיסור ועוסקין סקילה איסורטניחין
 שבת:יחללו

 להם אמר שנת בע"ב אחד צדיק עם לוייה לעשות הלכו אדם בם 6(תתתתקטח.
 וכתיב שבת צרכי ולעשות לשבת מאכל ותתקנו לבתיכםשובו

 : להשכיחו שבא אהד מדבר השבת יום את זכור ה( כ)שמות
 שישלחו בשבת לכתוב אותו ודחקו עשיר יהודי את תפשו הנוים אםתתתתקמט,

 לעשות יכול היה התפוש והיהודי וכך בכך פשרה שעשו הכסףאת
 יש בניתו שההוירוהו לאחר בשבת כתב אלא היהודי רצה ולא שבת מוצאי עדפשרה
 לכתוב: מוצ"ש עד להמתין מקכל התופשו שהיה ממון כפי שבת לצרכי לעניים לתתלו

 ישימו תחילה )א( תקיפה הטובים ויד ביו"ט או בשנת שנתקוטטו שניםתתתתקע.
 שניניהם: מה על כך ואחר הקרש יום שהיללו מה על דיןעליהם

 האחרון טוב יום לילי לרבות שמח אך והיתה סו( טז )כנרים כתיב )א(תתתתקעא.
 יתלוש לא אך. ת"ל גסה בפסיעה או )נ( בכדור יכול )ב( חנשל
 לתלוש: מחכוין שאינו אע"פ עבדו בשער )ר( בשבתאדם

 מתחכך אם ואפילו האים גוף וטתחכך פרעושים שיש החמה בימותתתתתקעב.
 פסיק )א( בכח יתחכך לא לכך הפרעושים ימית שמא חלוקררך

 ימיתנו: פן הפרעוש על בכח אצבעו ישים לא לכך3( ימות ולארישיה
 הילד היה שנים כארבע הקטן שבנו שמע אחד בבית נכנס אחד זקןתתתתקעג.נ(

 שבת מחלל היה והילד זה על מכהו ואביו התנה בן לאביוואמר
 בו אין אם זונה בן שקראך זה על מקפיד אתה למה הזקן לו אמר יבר לו אמרולא
 לעצמו מחרף הוא הרי מזיק מה דעת בו יש ואם לך קשה למה ענה הוא מה שיודעדעת
 הזונה בן הוא מה להבחין דעת בו יש ואם שבת מלחלל למונעו לך היה רעת בו ישאם

 שבת: יחלל שלא להבחין דעת בו ישכך
 כדי הגדר על קוצים לעשות צריך בחצרו פירות אילן לו שיש אדםתתתתקעד.

 האילן מן הפירות בשבת ויתלשו הילדים יעלו ולא יפרצושלא
 וימות: לרשע הלעיטהו )א( לומר יתכן לא הילדיםועל

 עד אחד פרי לקחת רוצה היה ולא פרדס לו שהיה באחד מעשהתתתתקעה.
 שהיו עד בו להכנם אדם שום הניח ולא הפירותשיתבשלו

 חסק"1. נ( מל"י. סימן לעיל (ס כעין ג( גטיגוייס. t~PO קיטן לעיל גגס63(

 יו"ט. חילל ובזה ביו"ט בערכאות לדון שהזמינו י"ס )6(תתתתהע.
 י"א חרב רמה שמשו טור ה"ה: פ"ד תענית בירושלמי )3( א'. מ"ח שגה )6(תרצרצרצכלעא.

 אלה כגין פ."א: יטבת חיספתא ויעיין בשבת המפרש: שירש בברור משחקיןשהיו
 עיין )ג( יעו"ש. ג"כ אוסר קכ"א סי' הלקט והשבלי שמותר, משמע כו' ברה"ר בכדורהמשחקין
 תר"י: ס" לעיל וכמ"ש בשערו צ"ל אול' )י( מותר. בזה מתענג שאם ט"ב ש"מ סי' ש"חגשר'ע

 ימחוק. יש עבדו ותיבת ראשו שער 'נתקלא
 הוא ימות וקא רישיה פסיק וא"ת כתב: ר"ש הא ד"ה רה"י ג' ת"א בזבחים )6(תתתתרעב.

 להסיח רק הפרעוש להמית מתכוין אים כאן גם ולת"ז הוא מהכוין שאין דברט'
 וצ"ע. נאשר?ולמה

 4'. ס"ט ומ" ב"א)6(תתתתקעד.
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 מאריכין שיתבשלו עד הפירות מלקחת שמונע מי כל מקובל אני כך שאמר לפיטבושלים
 ההוא האיש ויסת בעתו גדיש כעלות קבר אלי בכלת תבא בו( ה )איוב וכתיב ושמתיוימיו
 ג( א )תהלים מסייעו ומקרא לבניו והנחיל וכבוד עושר לו והיה ]ע"ב[ ימים ושבעזקן

 יצליח: יעשה אשר וכל אז יבול לא ועלהו בעתו יתן פריואשר
 אלא סמונו לו שלוקחין בחלום שרואה על )א( בשבת אדם יתענה לא ,6(תתתתקעו

 השבת: את עליו לחלל שיכול.ן מהעל
 ולאהיה וגוים יהודים ילדים בשכונתיהודים בשבתוהיה היתה דליקהתתתתקעז.3(

 הוא אם ורואה ומנלהו יהודי שם והיה יהודים של איזהניכר
 הכל תציל אלא ישרפו והכי אדהכי הנפש עד נגעה הדליקה לו אמרו נימול אוערל
 כך על להתענות אין גוים ילדי היו שמקצת אע"פ היהודים בעבור שעשו שבת וחילול)א(
 צריך יהודים ביניהם היה ולא גוי והיה הוא יהודי שסבור בעכור שבת חילל אםאבל

 יהודי: להציל וכוונתו לחקור שהות לו היה שלא כיון כך כל ולאתעניות
 הקטנים בו שמעטפין הבגד בלא חמים במים ירחצוהו )א( בשכת הנולד ג(תתתתקעח.

 אשכנז: כלשון ונדל"א שקורין אותוכשמרחיצין
 גשמים יורדין שהיו אע"פ החמודות בנדיו בשבת לובש היה חסיד אחדתתתתקעט.

 בטוב: היה מובה ביום יד( ז )קהלת ללובשם מונע היהולא
 בשכת נקבר ולא כתב לא )ב( בשבת אבל משה מת )א( בשבת כשאומרתתתתקף.

 יתכן: לא )ד( מילין ארבעה השכינה בכנפי וגם)ג(
 היום עוד ואמר אחד איש בא שבת בערב נרות מדליק היה אחר זקן י(תתתתקפא.

 היה: וכן ימים יאריך לא הזקן אמר הנרות וכיבהגדול
 פלוני השליח ואמר דגים או תרנגולת או ששי ביום לו שנשלח לטי ס(תתתתקפב.

 בחול אותו לאכול רשאי אינו זה )א( בשבת שתאכל כדי לךשלח
 אתה אלא אדם יאכל אל יאמר ואם ביתו לבני יתן לו ונשאר הרבה יש ואם בשכתאלא
 לאחדי( יחיד. לאוכלו ע"מ אלא לו ניתן שלא כיון לשפחתו יתן אל זכות לו שיהיהכדי
 שאם יורע אם דיי לו שהיה צריך היה ולא בשבת תאכל לו אמרו שבת בערב לושלחו
 שלא דבר ואם אחרת לשבת ויצניע בחול יאכל לא כן אם מקפידין שהיו בחול אוכלהיה

 לאיבוד: ילך שלא בחול יאכל להצניעיוכל

 שבת. ענייןסליק
 חחע'6. ו( סס"ע ס( סרל"ס קימן לעיל כפול ד( סו"6. סימן לעיל עיין ג( חסס"ע. נ( סחק"ח.6(

- - -
 מק"י. רפ"ח סי' אברהם במגן מובא )יתתתתהען,
 סכ"ו. של"ד סי, "י"א שיו )"(תתתתמעז.
 ב' קק"ט שבת )6(תתתתלעח,

 זכי
 תר"א. סימן לעיי ועיין נ"מ סי' יו"ט הלכות בו הכל הגיא

 כי להעיר ויש סק"ב רצ"ב סי' או"ח וט"ז מכאן ר"ה א' ל' מנחות תים' עיין )יתתתתקפ,
 כמשאר נשבת יחול לא א'( ל"א )קרושין משה מת נאדר שבז' שאמרו מהלפי

 רצה זה ונשביל פי"ג א"ש דין הקור בטאמר מפאני רמ"ע כתב כן )ג( מ"ג. תכ"ח סי'גאו"ח
 רבינו שטסה וזה שבת, בערג שמת C1nDD ערבי פרק ברא"ש המשא עולם דאר כתנאלהחליט
 אב הברכה, וזאת פיסקא כהנא דרס וכפסיקתא וילך פרשה רבה במדרש הוא תורה סי' י"גכתב
 כתב משה כי כתב המשנה לפיחש בהקדמחו הרמב"ם ובן שמת, זום יאותו שכתב טון גונרלא
 שם וירושימ' פ"ד שם ובתוטפתא ב' '"ג סוטה )ג( שמת. 'ום באותו כתב כ' הזכיר ולא ס"ת'"ג

 שגם ר"ל ואולי מענים א'גן א6 תימת שת' )י( שכינה. בכנפי משה מוטל מילין ארבעהפ"ר:
 שכינה. בכנפי מוטל היה רק בשבת שנקבר 6מר לנו אין זהמפני
 אבל ב' ע"ח מציעא בבא גזלן נקרא בעה"ב רעת על המעביר רב, מהא )6(תתתתקפב.

wttly'ג"כ היא פורים סעורת הלא ועוד דמיקל, כרשב"ג רק כר"מ קיי"ל לא כי 
 המעות לשנות יוכל דהעני מ"ב תרצ"ד בסי' פסק ואג"ת ס"א תרצ"ה סי' או"ח הרמ"א ממ"שמצוה

 תתתת'ק. סי' ולעיל צ"ג סי' ראש גשמים תשובות ואיין שירצה מהלכל
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 וחצי לונ ושמן בערב ומחציתה בבקר מחציתה היתה משיח כהן מנחת )א(תתתתקפג,

 שביום שעות י"ב כנגד רביעיות י"ב והם בערב וחצי ולוגבבקר
 נם רביעיות וי"ב שביום שעות י"ב כנגד רביעיות י"ב והם לוגין ג' שחר של התמידוגם

 ובשבת שעה )ב( ברכה של כום שיעור שבלילה. שעות י"ב כנגד הערבים בין שלהתמיד
 המומפין עם כוסות וכד התמירין עם כוסות כ"ד ברכה כום שיעור יין ועמהם כבשיםר'
 כדי השעה כנגד ברכה של כום שיעור ולמה ימים שני לו קורא כי יומים לחם שםעל

 יהפכו רעה בשעה יוולדו ואם טובה בשעה הילדים ויוולדו שעה בכל ישראלשיתברכו
 בשלומך שעה ובכל עת בכל ישראל את לברך בעיניך וטוב וזהו ולברכה לטובהרעות
 ולכך וגו' בפעם כפעם הלך ולא ישראל את לברך הי בעיני טוב כי א( כד )במדברוכתיב
 כאשר ח( מה )ישעיה וכחיב בפי תהלתו תמיד עת בכל ה' את אברכה ב( לד)תהלים
 הקללה לברכה יהפוך הרי בו ברכה ני תשחיתהו אל ואמר באשכול התירושימצא

 מנחות מקריבין חדש ובראש היין ניסוך על שירה ואומרים )ג( להקב"ה בוכשמברכין
 שעה וחצי בשעה הרי שעה וחצי שעות תש"ל החמה ובחדש רביעיות תשכח )ד( ויוןושמן
 התמיד ולכבש יין לכבש ההין ורביעית חדש בראש כתיב ולכך לתקופות שמושכותיותר

  ובלילה: ביום שעות כיד כננד רביעיותכך
 שמונה השער לכתף מפה שלחנות וארבעה מפה שלחנות ארבעהתתתתקפד.

 אורך גזית אכני לעולה שלחנות וארבעה ישחטו עליהםשלחנות
 מא( מ )יחזקאל אליהם קנ"ט[ ]דף אחת אמה ונובה וחצי אחת אמה ורוחב וחצי אחתאמה
 שדה לזרוע יכול כורין בא' מקוואות ו' שהם כורים ח' שלחנות לא' הרי טפחים תפ"והרי
 ת"ת עשרונים קרבנות עם מקריבין היו ולכך ישראל ריבוא ס' כנגד אסות ריבואס'

 בחג כבשים נ' המצות בחג כבשים פ"ר חדשים בראשי כבשים מאה השנה . .שנ"ד.
 ז' בשמיני כבשים צ"ח הסוכות בחנ הכפורים ביום ז' השנה בראש כבשים י"והשבועות

 כ' ואם מ"א אז ואילים הכפורים ביום לעולה רי"ד פרים ש"ע ועשרונים כבשים רס"טהרי
 ציבור ועומר עשרונים פ' לאילים עשרונים שמ"ב לפרים ר"י בשנה אילים מ' הריאילים
 ועמר פ"ה עומר ש"ע הרי עשרון ר"ח ושבתות שנה שנה לה' הרי עשרונים ט"ו שניםלג'
 קניו עשרונים שי"ב הרי ימים וצ"ח אלף שנים לשלש כיד תמנה ח' השבתות שלישובי

 ובחדש עשרונים ר"מ אילים ק"כ עשרונים ב"ו אלף פרים שמ"ב כבשים שי"בשבתות
 הרי עשרון ות' אלמים הרי תת"ן ובימים חדשים בל"ו כבשים ובי עשרונים ט"והעיבור
 ננגד אסות ריבוא מ' בהן לזרוע יכולין מקוואות ו' כורין ה, הם שנה ב' עשרוניםת"ת

 יבא: לעוטר שעורים מעומר לבד עמידתןמקום
 וביום השנה בראש כן אם בלילה וכן )ב( שעות שלש דן שביום )א( כיוןתתתתקפה.6(

 ימים אותם בין יש טה כן אם  שעות  טוש דן כן כמוהכפורים
 עליונים על השנה ובראש יום באותו )נ( הבריות על הנוהג על דן ביום אלא ימיםלשאר

 לרעב ה' קרא א( ח )מ"ב כגון רבות לשנים או שנה באותה שיהיה מה כל עלותחתונים
 שננזר מלך יש בימיו יצלח לא נבר ל( כב )ירמיה וכן שנים שבע הארץ אל באוגם
 שהמלך מדינה באותה בימיו  שרעב ויש בימיו ששלום מלך ויש מלחמות להיותבימיו

 המלך: שלטה בימי כמו ימיו כל שובע שהיה ויש רעב יהיהשם
  ז0 וכפין מפק"פ6(

~D'pS  
 כיק.  13"0 ל"ג

 אוכל לא )ד( א'. י"א ערכין )ג( י"ב. חלק ,,ל )3( ט"ו. 1' ייקרא )6(תתתתמפג.
 לכויי

 המספר.
 גירושימי )3( 'ים. בכל ניחן ארם כמי.ד דאתיא פירש שם ורשיי ג. ט זרה עמדהתתתתמפה.

 מק"ט. תקצ"א סי' מג"א יערן )נ( בלילה. רן העוטם ואת איבא ה"נ פ"אר"ה
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425 חסידיםטפר

 שנע גזרו למצרים כמו להעביר מליץ ויש נוזר הקב"ה השנה בראשתתתתקפו.
 בתפילתו: שנים חמש והעביר יעקב בא )א( רעבשנים

 טרגעים יותר אדם כני ויש העולם כל דן השנה בראש אחד ביום איךתתתתקפז.
 זה אחר זה לעשר אימרא כבני מרון כבני )א( זה אחר זה דןוהוא

 רגע ז( יח )ירמיה שנאמר הרבים על מפיו רבות נזירות יוציא אחת בפעם שאומריםיש
 אחת בפעם ה' דעות אל כי ג( ב )ש.א ואמר אחד בדיבור כמו מטלכה ועל נוי עלאדבר
 רצון עת ה' לך תפילתי ואני יד( סם )תהלים כתוב ואשר גזירותיו וכן ולטוב לרעדעתו
 על רצונו אחד על שכועס הלילה וכל היום שכל סי על אף זעם בעתלמעט
 ויספיק חושה מהרה נזירותיו דיבור כי אחד ביום העולם את שרן מה שאומרים וישאחר
 כל צמצם יהושע )ב( שהרי בנס מקום הרי ניסים מעשה אומרים ויש כולו העולםלכל

 בנם זמן כך המלאכים. שכן עליונים בני הם כאילו ארון ברי שני בין.שראל

 שה-

 משה )ג(
 ניסים: מעשה השנה ראש ביום כך היה ניסים מעשה אהד ביום תורות ספרי י"גכתב

 על כשגוזר ה( ט )שם צדק שופט לכסא ישבת ודיני משפטי עשית כיתתתתקפה.
 כשדן וכן דגור שביבין כרפיה ט( ז )דניאל הכסא על יושב אזהמלך
 שם:  השמים צבא 1 ואו )א( אהאכעל

 רבים בלשון למה מוראי איה אני אדונים ואם  ו( א  )מלאני  כתיב 5(תתתתקפט.
 שנאמר ה' ביד והוא תלוי בו כאילו מדבר השליה כיאדונים

 וכתיב בו תולה המלאך כאילו זרעך את ארבה הרבה ה' מלאך לה ויאסר י( פז)בראשית
 עבד יוכל והיך  יו( )י דניאל ואמר ראי אל אתה אליה הדובר ה' שם ותקרא יג( שם)שם
 הראשונים השרים יס י )שם וכתיב למעלה שרים שיש אע"פ זה אדני עם לדבר זהאדני
 לפי עליהם שממונים אע"פ אדונים לשרים המלאכים יקראו ולא הגדול השר א( יב)שם
 ידודון צבאות מלכי יס סח )תהלים כתיב ואשר בלבד הקב"ה אלא מלך למלאכיםשאין
 ולא הממונים על אדונים אינם המלכים על והממונים צבאות מלאכי כתוב כאילוידודון
 מלאך יאמר שלא הארץ בכל שמך אדיר טה אדנינו ה' ב( ח )שם וכתיב העניניםעל
 זרעו להרבות ממונה היה ארבה הרבה להגר שאטר המלאך וזה אדני אחר למלאךאחד
 אברהם את הקב"ה שבישר היה נרבה מה ]ע"ב[ אדם בעיני יקשה ואם ישמעאלשל
 לומר יוכל כך ישראל באלהי חלק להם אין ולבסוף ישמעאל של זרע להרבוהאבינו
 קרר צאן כל ז( ם )שם צאנכם ורעו ה( מא )ישעיה המשיח בימות אלא השבטיםבעשרת
 ירבעם בימי כסו טעו דורות ואחר אברהם מצות שומרים היו אברהם בימי ועוד לךיקבצו
 עתה ה' צבא  שר אני יד( 1 )יהושע לתחתונים ארון לעליונים אדון הקב"ה נקראאדונים
 )דניאל שנאמר הקב"ה אלא מלך למלאכים שאין לפי אדון יקרא לא שהוא אע"פבאתי

 : שמיא למלך לד(ד
 ססס)ס"6.6(

- . - -

 כמצרים רעב היה למצרים אבינו יעקב ירד שלא עד פ"י: סוטה תיספתא )6(יזוץוץר2קפו.
 הזר יעקב שטת כיון אומר יוסי ר' וזרעתם, זרע לכם הא אומר הוא מהמשירד

 שגביע ברכו במה כו' לרגע ברכה יררה פרעה אצל יעקב 'רד ל"ת: פיסקא עקב ובספר'לושנו,
 ור"א ר'ט. מ"ז שאשית גרשי מובא הנ"ל( ההוספתא הביא יא עין מאיר )ובהגהות רעב שניממגו

 התורה על רמביין ויעויין מקורם, הערה ולא רש"י דגרי מביא 188 צר מקדמוניות בספחעפשטיין
 שם.בבראשית

 פרשה ברגה רק שם נמצא לא כי חיות מוהר"צ הגאון העיר וכבר הספרי בשם זהן מביא פסה'ם  ערבי פרק המריכי )נ( ס"ה. רבה בראשית  )3( א'. ט"ז ר"ה )6(תר12ץתקפז.
 ס"ת, חמשה כתב שמשה איתא פ"ה סוטה ובירושלמיויזך

 ט'. ב"ב א' מלכים )6(תתתתקפח.
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 חסידיםמפר426
 יש כך אמרו למה עמקים אלהי ולא י"י הרים אלהי כח( כ )מ"א כתיבתתתתקץ.

 חורב והר שמאה בהמה קול ולא אדם קול סובלים שאינםהרים
 אל והנקר הצאן גם ג( לד )שמות וכתיב סוכל אינו מהורה בהמה שאפילו יותרטשונה
 הגבוהים הרים אותם על וכשעולים ההוא ההר מול אל ירעו אל חיה ונם )א(ירעו

 רעמים יהיו שם בהמה קול או אדם קול יהיה או ידברו ואם פיהם על בנדקושרים
 חכורות שלש של וועד שהיה כתוב כאשר והנה לסבול יכול יהיה ולא שלג אווברקים
 באש ולא ה' ברעש ולא ה' ברוח לא יב( יא ים )מ"א שנאמר שם השרת מלאכישל
 לשמוע המלאכים וועד יש הגבוהים בהרים וכן חורב בהר הרי קדוש קדוש קדוש ולכךה'

 הר מז( סח )תהלים כתיב הרי הר באיזה כבורו מקום איה שואלים ולכך שםהגזירות
 יח( שם )שם וכתיב לשבתו אלהים חמד ההר יז( שם )שם גבננים הר בשן הראלהים
 השמים א( סו )ישעיה כתוב ואשר בקדש סיני בם ה' שנאן אלפי ריבותים אלהיםרכב
 האויר בגובה אלא הרקיע גבי על אינו כי בשמים תעוף אשר יז( ד )דברים וכתיבכסאי
 כסאי ארים אל לכוכבי טמעל אעלה השמים בלבבך אמרת ואתה יג( יד )ישעיהוכתיב
 ופירש השמים אמר הרי לעליון אדמה עב במתי על אעלה צפון בירכתי מועד בהרואשב
 אדמה וכתיב ההר מראש לסמה שעננים הר אותו השמים קורא גבוה הר מועדבהר
 )מ"ב שנא' וזהו אלהים הר וכתיב מועד בהר וכתיב הגבוהים בהרים נראה שעליולעליון

 באחת או הכבוד עם המלאכים וועד במקום ההרים באחד וישלכהו הי רוח נשאו פן מז(ב
 על לגזור נועדים תדיר ששם אדם בני דרים שאין במקום להר יעלה הגיא ומןהגאיות
 המקדש בית היה והלא ההרים עי להוועד להם למה תאסר ואם אדם בני שלהענין
 המקדש שבית ואע"פ שם אחאב בת כי ללכת שם יכול לא אליהו כי שם יוועדוולמה
 להר מקומי אל אשובח אלך טו( ה )הושע כדכתיב המלאכים בוועד הכבור היהקיים
 ומגיר רוח וברא הרים יוצר הגה כי יג( ד )עמום וכתיב ההרים על המלאכים וועד כיחורב
 וגם גוזרים הדברים פי ועל אדם בני שיח ונאיד מתוועדים ההרים על שם שחו מהלאדם

 ורואה: שחולם מה לאדם לימים שמהשולח
 בזה הכהמות כל כלל לא למה ארם נעשה בו( א )בראשית אמר לטהתתתתקצא.

 כמו לרבים שאילה לשוןהעניין
 ששואי

 אדם נעשה האדם על
 ולדונו ולחייבו ולשומרו לזווגו האדם עם להיזקק יש ומלאכים ובדמות בצלם שנבראלפי
 )תהלים שנא' ולשומרו דרכך והצליח אתך מלאכו ישלח מ( כד )שם שנאמר כמולזווגו
 יפתה מי כ( כב )מ"א שנאמר ולחייבו דרכיך בכל לשמרך לך יצוה מלאכיו כי יא(צא
 )שם וכתיב רדפם ה' ומלאך ו( לה )תהלים שנאמר ולדונו למלאכים. שאל אחאבאת
 )מ"ב שנא' ולסייעו בו ישלח אכזרי ומלאך יא( יז )משלי וכתיב דוחה ה' ומלאך ה(שם
 ארם: נעשה באדם נאסר ולכך אלישע סביבת אש ורכב סוסים מלא ההר והנה יז(ו

 שלמה* במשלי ההמיריםספר
 כתב למה יב( כה )משלי שמעת אזן על חכם מוכיח כתם וחלי זהב נזםתתתתקצב.

 נא דבר ב( יא )שמות שכתוב לפי לנו מגיד זה אלא המשלזה
 וכת' ושמלות זהב וכלי כסף כלי רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש וישאלו העםבאזני
--------..- 

 ג'. פרשה בהחדיר מסכת יתרי טכייתא )"(תתתתקצ.
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